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           ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 17.05.2017 cu ocazia şedinŃei de îndată a Consiliului local al 
municipiului Orăştie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu o zi înainte de data stabilită. 
 Din totalul de 19 consilieri sunt prezenŃi la şedinŃă 16. Lipsesc doamna 
consilier Ardelean Dana Alina,  precum şi d-nii consilieri Bulz Dionisie si Pasca 
Ioan. 
 La şedinŃă participă d-l primar Ovidiu Bălan, viceprimar łambă Alin Adam, 
secretar Teodor Iordan şi mass-media locală. 
 Întrucât procesul verbal al şedinŃei de îndată din data de 10.04.2017 şi a 
şedinŃei de îndată din 25.04.2017 au fost puse la dispoziŃia consilierilor cu ocazia 
înmânării invitaŃiei şi a materialelor de şedinŃă, d-l secretar Teodor Iordan întreabă 
dacă există obiecŃii cu privire la acestea. Întrucât nu există obiecŃii acestea sunt 
supuse la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 D-l secretar Teodor Iordan solicită consilierilor să facă propuneri pentru 
alegerea preşedintelui de şedinŃă, deoarece d-l consilier Paşca Ioan, care a fost ales 
să conducă şedinŃele Consiliului pe o perioadă de 3 luni, nu este prezent. 
 D-l consilier Pîndărelu Nicolae propune ca preşedinte de şedinŃă pe d-l 
consilier łambă Alin Adam. 
 Propunerea se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.95/2017 privind alegerea preşedintelui şedinŃei de 
îndată din data de 17.05.2017. 
 D-l primar Ovidiu Bălan propune următorul proiect al ordinii de zi : 
 1.Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Municipal 
Orăştie a imobilului situat în municipiul Orăştie, str.Pricazului, nr.16. 
 2.Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul 
Orăştie, str.Luminii, nr.8 în două loturi distincte. 
 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei de avizare a lucrărilor 
de intervenŃie pentru obiectivul “Reabilitare, modernizare şi dotare cantina socială, 
strada Gheorghe Lazăr din municipiul Orăştie”. 
 
 În afara ordinii de zi, d-l primar propune :  
 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei tehnico - economice 
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(faza DALI) şi a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul „Creşterea 
eficientei energetice a clădirii atelier şcoală + sală de gimnastică + săli de clasă din 
cadrul Colegiului NaŃional “Aurel Vlaicu” din municipiul Orăştie”. 
 5.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.88/2017 referitoare la 
alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2017 
în vederea organizării „Maialului Orăştian”.   
 Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerile ulterioare este supus la vot şi 
aprobat în unanimitate. 
 La primul punct al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii 
proiectului de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Municipal Orăştie a 
imobilului situat în municipiul Orăştie, str.Pricazului, nr.16. 
 D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia 
AdministraŃie Publică Locală. 
 D-l consilier Sechi Dan întreabă dacă, prin darea în administrarea Spitalului a 
imobilului se vor menŃine în continuare atribuŃiile cu privire la plata utilităŃilor de 
către municipalitate, respectiv energia electrică, gazele naturale şi apa, sau acestea 
vor trece în sarcina unităŃii spitaliceşti. I se răspunde de către d-l secretar care arată 
că, Primăria este proprietarul terenului şi al imobilelor şi aceasta va achita în 
continuare contravaloarea facturilor aferente utilităŃilor. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 13 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.96/2017 privind darea în administrarea Spitalului 
Municipal Orăştie a imobilului situat în municipiul Orăştie, str.Pricazului, nr.16. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Orăştie, str.Luminii, 
nr.8 în două loturi distincte. 
 D-l director Hosu Radu prezinta raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 13 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.97/2017 privind dezmembrarea imobilului situat în 
municipiul Orăştie, str.Luminii, nr.8 în două loturi distincte. 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea documentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃie pentru 
obiectivul “Reabilitare, modernizare şi dotare cantina socială, strada Gheorghe 
Lazăr din municipiul Orăştie”. 
 D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu 15 voturi „pentru” şi o abŃinere. 
 Este adoptată Hotărârea nr.98/2017 privind aprobarea documentaŃiei de 
avizare a lucrărilor de intervenŃie pentru obiectivul “Reabilitare, modernizare şi 
dotare cantina socială, strada Gheorghe Lazăr din municipiul Orăştie”. 
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 La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei tehnico - economice (faza DALI) şi a 
indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul „Creşterea eficientei energetice a 
clădirii atelier şcoală + sală de gimnastică + săli de clasă din cadrul Colegiului 
NaŃional “Aurel Vlaicu” din municipiul Orăştie”. 
 D-na ec.Doboş Carmen dă citire raportului întocmit de Biroul Dezvoltare 
locală şi Proiecte. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.99/2017 privind aprobarea documentaŃiei tehnico - 
economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul 
„Creşterea eficientei energetice a clădirii atelier şcoală + sală de gimnastică + săli 
de clasă din cadrul Colegiului NaŃional “Aurel Vlaicu” din municipiul Orăştie”. 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind modificarea HCL nr.88/2017 referitoare la alocarea unei sume de bani din 
bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2017 în vederea organizării 
„Maialului Orăştian”.   
 D-l ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură „Alexandru 
GrozuŃă” Orăştie arătând că se solicită suplimentarea bugetului alocat manifestării 
„Maialul Orăştian”, cu suma de 39.000 lei pentru buna organizare şi desfăşurare a 
manifestării.  
 D-l viceprimar łambă Alin arată că, suma maximă cu care putem să 
suplimentăm bugetul alocat manifestării este de 35.000 lei, legea nu ne permite să 
majorăm cu mai mult de 50 % din suma alocată iniŃial. Având în vedere acest 
aspect, dânsul propune ca suma alocată pentru întreaga manifestare să fie de 105.00 
lei. 
 D-l consilier Molocea Mihai întreabă ce va avea în plus manifestarea din acest 
an comparativ cu ediŃiile din anii precedenŃi. 
 D-l Pistol Eugen arată că, aceasta solicitare de suplimentare a bugetului 
manifestării se datorează faptului că, Maialul va fi organizat de către o firmă 
specializată şi care va trebui să achite toate taxele prevăzute de lege. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi “pentru” şi 5 abŃineri. 
 Este adoptată Hotărârea nr.100/2017 privind modificarea HCL nr.88/2017 
referitoare la alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăştie 
pe anul 2017 în vederea organizării „Maialului Orăştian”.   
 În încheierea şedinŃei, d-l primar Ovidiu Bălan doreşte să informeze Consiliul 
local că, astăzi a fost semnat contractul de finanŃare pentru proiectul „Amenajarea 
de spaŃii verzi publice cu acces nelimitat în zona urbană degradată “Stadion 
Mecanica”  din municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara” şi sperăm să avansăm cât 
mai repede cu acest proiect prin parcurgerea etapelor următoare. Proiectul este în 
faza de concepŃie, va urma scoaterea la licitaŃie a proiectului tehnic în vederea 
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desemnării proiectantului, probabil în următoarele 2 luni, iar ulterior va urma etapa 
desemnării executantului. În aceeaşi ordine de idei, dânsul arată că, sperăm ca până 
la sfârşitul anului să înceapă lucrările, dacă nu vor exista contestaŃii pentru 
desemnarea executantului. Zona Stadionului “Mecanica” este singura care se 
pretează la un asemenea proiect, din păcate stadionul nu este prins în proiect, şi se 
va depune spre finanŃare pe fonduri C.N.I, prioritare fiind cele 4 stadioane care vor 
organiza partide la EURO 2020. Totodată, d-l primar mai arată că, în prezent avem 
depuse spre finanŃare încă două proiecte privind reabilitarea blocurilor şi sperăm să 
semnăm contractele în maxim      2 săptămâni. În aceeaşi ordine de idei, dânsul 
arată că, până la sfârşitul acestei luni vor mai fi depuse încă 3 proiecte, iar în ceea 
ce priveşte proiectul privind Zidul CetăŃii, în momentul de faŃă suntem în instanŃă şi 
vom vedea ce va hotărî aceasta. Totodată, d-l primar arată că, efortul financiar va fi 
unul însemnat pentru implementarea acestora, în momentul de faŃă suntem unitatea 
administrativ-teritoriala care are accesate cele mai multe fonduri din zona A.D.R 
Vest. În încheiere, dânsul arată că, peste 2 ani manifestarea Maialul Orăştian se va 
desfăşura în zona Stadionului „Mecanica”, acolo unde vom avea amenajată şi o 
scena şi este destul spaŃiu pentru organizarea în condiŃii cât mai bune a acestei 
sărbători.       
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
             Preşedinte de şedinŃă,                                                     Secretar,                                                
            prof.łambă Alin Adam                        jr.Teodor Iordan 


