ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 28.11.2019 cu ocazia şedinŃei ordinare a Consiliului local al
municipiului Orăştie.
Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită.
La şedinŃă sunt prezenŃi 17 din cei 19 consilieri. Lipsesc consilierii locali Petre
Radu OnuŃ şi Ştefănie Maria.
La şedinŃă participă primar Ovidiu Bălan, viceprimar łambă Alin Adam, secretar
general Teodor Iordan, directori din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi
mass-media locală.
Întrucât procesul verbal al şedinŃei ordinare din data de 31 octombrie 2019 a fost
pus la dispoziŃia consilierilor, d-l secretar general Teodor Iordan întreabă dacă există
obiecŃii cu privire la acesta. Întrucât nu există obiecŃii, procesul verbal este supus la
vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.
Preşedintele de şedinŃă, d-l consilier łambă Alin Adam prezintă următorul
proiect al ordinii de zi :
1.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi
funcŃionare al Serviciului Public de AsistenŃă Socială al Municipiului Orăştie aprobat
prin H.C.L nr.47/2018.
2.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Programului anual al
achiziŃiilor publice pentru anul 2019 aprobat prin HCL nr.101/2019.
3.Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare şi a vânzării
terenului intravilan situat în Orăştie, str.dr.Stelian Ivaşcu, nr.18.
4.Proiect de hotărâre privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier proprietatea municipiului Orăştie.
5.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.146/2019 referitoare la
desemnarea reprezentanŃilor Consiliului Local al municipiului Orăştie în Consiliile de
AdministraŃie, în Comisia de evaluare şi asigurarea calităŃii şi în Comisia pentru
prevenirea şi eliminarea violenŃei, a faptelor de corupŃie şi discriminării în mediul
şcolar şi promovarea interculturalităŃii ale unităŃilor de învăŃământ preuniversitar din
municipiul Orăştie pentru anul şcolar 2019/2020.
6.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.20/2019 şi stabilirea unor
măsuri în vederea desfăşurării procedurii de selecŃie pentru desemnarea unui membru
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în Consiliul de AdministraŃie al SC „Activitatea Goscom” SA Orăştie.
7.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pe perioada
decembrie 2019 – februarie 2020.
În afara ordinii de zi, d-l primar propune :
8.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al
municipiului Orăştie pe anul 2019 în vederea suportării cheltuielilor ocazionate de
vizita unei delegaŃii din oraşul înfrăŃit Helmstedt – Germania în perioada 29
noiembrie – 02 decembrie 2019.
Proiectul ordinii de zi împreună cu completarea ulterioară este supus la vot şi
aprobat în unanimitate.
La primul punct al ordinii de zi, d-l primar prezinta motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare al
Serviciului Public de AsistenŃă Socială al Municipiului Orăştie aprobat prin H.C.L
nr.47/2018.
D-na director Oltean Mihaela da citire raportului întocmit de Serviciul Public de
AsistenŃă Socială Orăştie.
D-na consilier local Cîndea LenuŃa Aurelia prezinta pe rând rapoartele de avizare
ale comisiei pentru administraŃie locală şi al comisiei pentru învăŃământ, sănătate,
sport, cultură şi culte.
D-l secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 9 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.196/2019 privind modificarea Regulamentului de
organizare şi funcŃionare al Serviciului Public de AsistenŃă Socială al Municipiului
Orăştie aprobat prin H.C.L nr.47/2018.
La punctul al doilea al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind modificarea şi completarea Programului anual al achiziŃiilor
publice pentru anul 2019 aprobat prin HCL nr.101/2019.
D-na Ardean Tatiana prezinta raportul întocmit de DirecŃia tehnică –
Compartiment achiziŃii publice.
D-l consilier local Paşca Ioan şi d-na consilier local Roşu Mariana Dorina dau
citire, pe rând, rapoartelor de avizare ale comisiei economice şi comisiei pentru
servicii şi comerŃ.
D-l secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de
hotărâre este de 10 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.197/2019 privind modificarea şi completarea
Programului anual al achiziŃiilor publice pentru anul 2019 aprobat prin HCL
nr.101/2019.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
însuşirea raportului de evaluare şi a vânzării terenului intravilan situat în Orăştie,
str.dr.Stelian Ivaşcu, nr.18.
D-l ing.Colhon Andrei prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
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D-l consilier local Paşca Ioan arată că, în comisia economică şi în comisia pentru
urbanism, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian este de părere că, trebuie să fim
consecvenŃi în ceea ce priveşte vânzarea terenurilor şi având în vedere că am vândut
80% din terenurile din zonă cu 10 euro/mp propune ca şi acest teren să fie vândut cu
acelaşi preŃ.
D-l secretar general Teodor Iordan arată că, nu se poate vinde sub preŃul din
raportul de evaluare.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, este o propunere, preŃul din
raportul de evaluare este unul consultativ.
D-l secretar general arată că, dânsul nu a avizat niciodată un proiect de hotărâre
prin care era propus un preŃ sub cel prevăzut de raportul de evaluare.
D-na consilier local Chira Adriana arată că, la finalul raportului de evaluare scrie
ca acesta este unul consultativ.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, ultimul cuvânt în privinŃa
vânzării îl are Consiliul local, fiindcă este bunul acestuia şi poate vinde la preŃul pe
care îl doreşte.
D-l secretar general arată că, este preŃul de la care se porneşte negocierea, se
poate propune un preŃ mai mare, în niciun caz unul mai mic, fiindcă altfel s-ar
produce un prejudiciu bugetului local.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian este de părere că, Consiliul local îşi
poate asuma şi are ultimul cuvânt în privinŃa vânzării.
D-l secretar general Teodor Iordan arată că, îşi poate asuma şi când va veni
Curtea de Conturi în control o să stabilească să plătească consilierii locali care au
votat să prejudicieze bugetul local.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, în 80% din cazuri am vândut
cu 10 euro/mp, iar acum propunem un preŃ mai mare.
D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, s-a vândut conform preŃului
recomandat prin raportul de evaluare la momentul respectiv, terenurile au fost
încadrate într-o anumită zonă şi acela a fost preŃul la care s-a vândut.
D-l secretar general arată că, după cum bine se ştie, în zonă au fost introduse
reŃeaua de apă şi canalizare şi s-a schimbat încadrarea terenurilor.
D-l secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentului şi a proiectului de hotărâre este de 13 voturi.
Amendamentul d-lui consilier local Molocea Mihai Iulian se supune la vot fiind
consemnate 6 voturi ”pentru”, iar 11 consilieri locali s-au abŃinut de la vot.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.198/2019 privind însuşirea raportului de evaluare şi a
vânzării terenului intravilan situat în Orăştie, str.dr.Stelian Ivaşcu, nr.18.
La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier
proprietatea municipiului Orăştie.
D-l secretar general Teodor Iordan dă citire raportului întocmit de DirecŃia
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AdministraŃie Publică Locală.
D-l consilier Paşca Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei economice.
D-l ing.Cătăniciu Virgil, responsabil fond forestier în cadrul Regiei Publice
Locale Ocolul Silvic „Valea Orăştiei” R.A Orăştie face o prezentare succintă a
modului de valorificare a masei lemnoase şi preturile care vor fi practicate în cursul
anului 2020.
D-l secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de
hotărâre este de 10 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.199/2019 privind modul de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietatea municipiului Orăştie.
În continuare, d-l primar arata motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
modificarea HCL nr.146/2019 referitoare la desemnarea reprezentanŃilor Consiliului
Local al municipiului Orăştie în Consiliile de AdministraŃie, în Comisia de evaluare şi
asigurarea calităŃii şi în Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenŃei, a faptelor
de corupŃie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităŃii ale
unităŃilor de învăŃământ preuniversitar din municipiul Orăştie pentru anul şcolar
2019/2020.
D-l secretar general Teodor Iordan prezintă raportul întocmit de DirecŃia
AdministraŃie Publică Locală.
D-na consilier Cîndea LenuŃa Aurelia dă citire, pe rând, rapoartelor de avizare
ale comisiei pentru administraŃie locală şi comisiei pentru învăŃământ, sănătate, sport,
cultură şi culte.
Preşedintele de şedinŃă solicită consilierilor locali să facă propuneri nominale
pentru desemnarea celui de al doilea reprezentant al Consiliului local al municipiului
Orăştie în Consiliul de administraŃie al Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu” Orăştie.
D-l consilier local Paşca Ioan îl propune pe d-l consilier local Ionică Mircea.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian o propune pe d-na consilier local Chira
Adriana.
D-l consilier local Stoica Constantin Nicolae arata ca, d-l consilier local Ionică
Mircea este în prezent membru în consiliul de administraŃie ca şi cadru didactic, nu
înŃelege cum poate să fie propus şi din partea Consiliului local.
D-l consilier local Ionica Mircea arată că, se poate exact ca în cazul
d-nei
consilier Şerban Angela.
D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, doar directorul unităŃii de învăŃământ
este de drept preşedintele consiliului de administraŃie, directorul adjunct poate sau nu
să fie numit de directorul unităŃii ca membru în consiliul de administraŃie.
D-l consilier local Stoica Constantin Nicolae se adresează d-lui secretar general
să intervină şi să le spună celorlalŃi consilieri, că dacă actualmente d-l consilier local
Ionică Mircea este membru în consiliul de administraŃie nu poate candida, să mai fie
încă o dată membru.
D-l consilier local Ionică Mircea arată că, potrivit regulamentului de constituire
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al consiliului de administraŃie are patru componente, este locul de drept ocupat de
directorul instituŃiei de învăŃământ, sunt trei locuri pentru profesori, două locuri
pentru consilierii locali, un loc pentru părinŃi şi un loc pentru elevi. La începutul
anului şcolar s-au făcut propunerile pentru locurile de profesori şi dânsul a fost propus
pe unul din cele trei locuri rezervate acestora.
D-na consilier local Stoica Constantin Nicolae arată că, d-l consilier local Ionică
Mircea nu poate fi desemnat şi în calitate de consilier local. Totodată, întreabă dacă dl consilier local are depusă în acest moment demisia din calitatea de membru în
consiliul de administratie ca şi cadru didactic.
D-l viceprimar arată că, hotărârea de consiliu nu intra în vigoare astăzi.
D-l consilier local Stoica Constantin Nicolae arată că, proiectul de hotărâre astăzi
se votează.
D-l secretar general Teodor Iordan arată că, în toate situaŃiile de genul acesta prin
identitate de raŃiune, când este numit în situaŃii incompatibile aşa cum este şi acesta,
din una din calităŃi trebuie să îşi dea demisia.
D-na consilier local Chira Adriana întreabă că, acum trebuie să îşi dea demisia şi
dacă nu atunci la ce moment.
D-l secretar general consideră că, va trebui ca d-l consilier local să îşi dea
demisia, şi după ce va fi numit, până la prima şedinŃă a Consiliului de administraŃie,
dar întrucât a precizat că şi-o va da mâine nu e nicio problemă.
D-l consilier local Popa Dorin Ioan este de părere că, aceasta nu este o chestiune
de incompatibilitate.
D-l secretar general arată că, a zis că este o similitudine, identitate de raŃiune,
pentru că legea nu specifică exact.
D-l consilier Bulz Dionisie îl întreabă pe d-l consilier local Ionică Mircea care
este sfârâiala, că eşti numit ca profesor sau ca şi consilier local în consiliul de
administraŃie.
D-l consilier local Ionica Mircea arată că, pentru a funcŃiona consiliul de
administraŃie trebuie să fie prezenŃi minim 6 membri şi când sunt şedinŃe anunŃate de
pe o zi pe alta nu se reuşeşte întrunirea consiliului datorită lipsei cvorumului.
D-l viceprimar arată că, este dreptul fiecărui consilier local să aleagă sau să fie
ales, dacă cineva din sala asta nu respectă dreptul unui om de a propune şi dreptul de a
fi ales, atunci vorbiŃi în continuare, e păcat că profesori de la Liceul Teoretic „Aurel
Vlaicu” se canibalizează şi nu este normal.
D-na consilier local Chira Adriana arată că, să candideze singuri, consilierii
liberali îşi retrag propunerea şi vor ataca hotărârea de consiliu la InstituŃia Prefectului
– JudeŃul Hunedoara.
D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, să nu fie d-na consilier local Chira
Adriana aşa de sigură că are dreptate, aşa cum nu are dreptate în 90% din cazurile în
care ia cuvântul.
D-na consilier local Chira Adriana se ridică şi solicită consilierilor locali P.N.L să
părăsească sala de şedinŃe pentru că „Heius le-a spus că pot pleca când vor”. D-l
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consilier local Popa Dorin Ioan îi spune că dumnealui nu are de ce să plece.
D-l viceprimar râzând îi spune că dacă tătucul i-a dat voie să plece când vrea,
atunci poate să facă ce vrea.
D-na consilier local Chira Adriana părăseşte sala de şedinŃă a Consiliului local.
D-l viceprimar o roagă pe d-na consilier Chira Adriana să îşi ceară voie să plece
din şedinŃă, aşa cum prevede regulamentul Consiliului local. Totodată solicită a se
consemna că nu a fost respectat regulamentul.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian îl întreabă pe d-l secretar general, dacă
este normal ce să întâmpla, dacă astăzi, la momentul actual, dacă un membru este în
Consiliul de administraŃie, să mai fie propus încă o dată, este o situaŃie absurdă.
D-l secretar general Teodor Iordan, arată că, din punctul său de vedere, până la
prima şedinŃă a consiliului de administraŃie, dacă îşi dă demisia nu este nicio
problemă.
D-l consilier local Stoica Constantin Nicolae arată că, dacă mâine este consiliu
de administraŃie la Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” Orăştie, cum va vota d-l Ionică
Mircea. I se răspunde de către d-l secretar general, care arată că, va trebui să îşi dea
demisia înainte de şedinŃă.
D-l secretar general arată că, prin analogie cu alte situaŃii de genul acesta, nu este
nicio problemă, dacă până la prima şedinŃă a consiliului de administraŃie îşi depune
demisia.
D-l consilier local Bulz Dionisie întreabă din care calitate îşi va da demisia, din
cea de profesor sau de consilier local.
D-l secretar general Teodor Iordan arată că, îşi va da demisia fie din una, fie din
cealaltă, este la alegerea dânsului.
D-l secretar general Teodor Iordan arată că, potrivit art.139, alin.(6) din Codul
administrativ aprobat prin O.U.G nr.57/2019, proiectele de hotărâre cu privire la
persoane se vor lua întotdeauna prin vot secret. În consecinŃă, propune o pauză de 10
minute pentru a se întocmi buletinul de vot.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, îşi retrage propunerea făcută
anterior şi informează preşedintele de şedinŃă că, cei 5 consilieri ai Partidului NaŃional
Liberal nu vor participa la vot.
D-l secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de
hotărâre este de 9 voturi.
După pauză, d-l secretar general prezintă buletinul de vot şi explică procedura
după care se va desfăşura votul.
În continuare, d-l secretar general Teodor Iordan înmânează, pe rând, în ordine
alfabetică, fiecărui consilier, câte un buletin de vot pentru desemnarea
reprezentantului Consiliului local în consiliul de administraŃie al Liceului Teoretic
„Aurel Vlaicu” Orăştie, care intră în cabina special amenajată, apoi introduce
buletinul de vot în urnă. Cabina de vot şi urna se află în faŃa consilierilor.
După încheierea votării, preşedintele de şedinŃă procedează la deschiderea urnei
în faŃa consilierilor, deschide fiecare buletin de vot şi le arată cum s-a votat, apoi îl
pune pe masa prezidiului.
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Apoi, preşedintele de şedinŃă şi d-l secretar general procedează la numărarea
voturilor în public şi întocmesc procesul verbal constatator al rezultatului votării,
arătând că din 16 consilieri prezenŃi au votat un număr de 11 consilieri locali, iar d-l
consilier local Ionică Mircea a obŃinut
11 voturi „pentru”.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat cu 11 voturi
„pentru”, iar 5 consilieri s-au abŃinut de la vot.
Se adoptă Hotărârea nr.200/2019 privind modificarea HCL nr.146/2019
referitoare la desemnarea reprezentanŃilor Consiliului Local al municipiului Orăştie în
Consiliile de AdministraŃie, în Comisia de evaluare şi asigurarea calităŃii şi în Comisia
pentru prevenirea şi eliminarea violenŃei, a faptelor de corupŃie şi discriminării în
mediul şcolar şi promovarea interculturalităŃii
ale unităŃilor de învăŃământ
preuniversitar din municipiul Orăştie pentru anul şcolar 2019/2020.
La punctul 6 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind modificarea HCL nr.20/2019 şi stabilirea unor măsuri în vederea
desfăşurării procedurii de selecŃie pentru desemnarea unui membru în Consiliul de
AdministraŃie al SC „Activitatea Goscom” SA Orăştie.
D-l Terchet Narcis prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie Publică
Locală – Compartiment resurse umane.
D-na consilier local Cîndea LenuŃa Aurelia dă citire raportului de avizare al
comisiei pentru administraŃie locală.
Preşedintele de şedinŃă solicită să se facă propuneri nominale pentru alegerea
unui nou membru în comisia de selecŃie a membrilor Consiliului de AdministraŃie al
SC „Activitatea Goscom” SA Orăştie.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian îl propune pe d-l consilier Popa Dorin Ioan.
D-l viceprimar łambă Alin Adam îl propune pe d-l consilier local Petre Radu
Onut, chiar dacă nu este prezent, s-a discutat cu dumnealui şi se va merge pe această
propunere.
D-l secretar general Teodor Iordan arată că, potrivit art.139, alin.(6) din Codul
administrativ aprobat prin O.U.G nr.57/2019, proiectele de hotărâre cu privire la
persoane se vor lua întotdeauna prin vot secret. În consecinŃă, propune o pauză de 10
minute pentru a se întocmi buletinul de vot.
D-l consilier local Bulz Dionisie solicită să se consemneze faptul că, persoana
propusă de consilierii P.S.D nu este prezentă şi nu avem cunoştinŃă dacă este de acord
sau nu.
D-l secretar general Teodor Iordan arată că, a confirmat d-l viceprimar că s-a
discutat cu d-l consilier local Petre Radu Onut şi a fost de acord.
D-l secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de
hotărâre este de 9 voturi.
După pauză, d-l secretar general prezintă buletinul de vot şi explică procedura
după care se va desfăşura votul.
În continuare, d-l secretar general Teodor Iordan înmânează, pe rând, în ordine
alfabetică, fiecărui consilier, câte un buletin de vot pentru alegerea unui nou membru
in comisia de selecŃie, care intră în cabina special amenajată, apoi introduce buletinul
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de vot în urnă. Cabina de vot şi urna se află în faŃa consilierilor.
După încheierea votării, preşedintele de şedinŃă procedează la deschiderea urnei
în faŃa consilierilor, deschide fiecare buletin de vot şi le arată cum s-a votat, apoi îl
pune pe masa prezidiului.
Apoi, preşedintele de şedinŃă şi d-l secretar general procedează la numărarea
voturilor în public şi întocmesc procesul verbal constatator al rezultatului votării,
arătând că cei 16 consilieri prezenŃi au votat fiind consemnate următoarele rezultate,
d-l consilier local Popa Dorin Ioan –
5 voturi „pentru” şi d-l consilier local
Petre Radu OnuŃ – 11 voturi „pentru”. Urmare a acestui rezultat, d-l consilier local
Petre Radu OnuŃ a fost ales ca membru în comisia de selecŃie a membrilor Consiliului
de AdministraŃie al SC „Activitatea Goscom” SA Orăştie.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în
unanimitate.
Este adoptată Hotărârea nr.201/2019 privind modificarea HCL nr.20/2019 şi
stabilirea unor măsuri în vederea desfăşurării procedurii de selecŃie pentru desemnarea
unui membru în Consiliul de AdministraŃie al SC „Activitatea Goscom” SA Orăştie.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pe perioada decembrie 2019 – februarie
2020.
D-l secretar general Teodor Iordan dă citire raportului întocmit de DirecŃia
AdministraŃie Publică Locală.
D-na consilier Cîndea LenuŃa Aurelia arată că, în comisia pentru administraŃie
locală, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
Preşedintele de şedinŃă solicită să se facă propuneri nominale pentru alegerea
preşedintelui de şedinŃă pentru perioada decembrie 2019 – februarie 2020.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian îl propune pe d-l consilier local Bulz
Dionisie.
D-l consilier local Bulz Dionisie propune ca preşedintele de şedinŃă să fie ales
doar pentru o lună.
D-l consilier local Pîndărelu Nicolae îl propune pe d-l consilier local Paşca Ioan.
D-l secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea propunerilor şi
a proiectului de hotărâre este de 9 voturi.
Amendamentul d-lui consilier local Bulz Dionisie se supune la vot fiind
consemnate 5 voturi „pentru” şi 11 voturi „împotrivă”.
Propunerea d-lui consilier local Molocea Mihai Iulian se supune la vot fiind
consemnate 5 voturi „pentru”, 5 voturi „împotrivă” şi 6 abŃineri.
Propunerea d-lui consilier local Pîndărelu Nicolae se supune la vot şi aprobată cu
11 voturi „pentru”, iar 5 consilieri locali s-au abŃinut de la vot.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 12 voturi „pentru” şi 4
abŃineri.
Se adoptă Hotărârea nr.202/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pe
perioada decembrie 2019 – februarie 2020.
La punctul 8 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
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hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăştie
pe anul 2019 în vederea suportării cheltuielilor ocazionate de vizita unei delegaŃii din
oraşul înfrăŃit Helmstedt – Germania în perioada 29 noiembrie – 02 decembrie 2019.
D-l Terchet Narcis prezintă raportul întocmit de Biroul Dezvoltare Locală şi
Proiecte.
D-l consilier local Paşca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de
hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.203/2019 privind alocarea unei sume de bani din
bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2019 în vederea suportării cheltuielilor
ocazionate de vizita unei delegaŃii din oraşul înfrăŃit Helmstedt – Germania în
perioada 29 noiembrie – 02 decembrie 2019.
În încheierea şedinŃei, d-l consilier Paşca Ioan doreşte să aducă la cunoştinŃa o
problemă semnalată de unii cetăŃeni din zona Micro II. În vecinătatea PieŃei
agroalimentare „La Berze” se află imobilul unde funcŃionează cabinetele medicilor de
familie şi care arată foarte rău comparativ cu blocul de vi-a-vis care este renovat,
precum şi celelalte imobile din preajma acestuia care arată bine. În aceeaşi ordine de
idei, consideră că, ar trebui să ne ocupam şi de acest imobil care strică aspectul acelei
zone. I se răspunde de către d-l viceprimar care arată că, imobilul este al
municipalităŃii şi în viitorul apropiat se va avea în vedere renovarea sa.
D-na consilier local Roşu Mariana Dorina doreşte să semnaleze problema
ridicată de cetăŃenii care locuiesc pe str.Unirii vis-a-vis de Restaurantul „Şureanu”,
aceştia sunt deranjaŃi de firma care comercializează casete audio, care între orele 7 şi
17 dă muzica foarte tare şi crează un disconfort şi să i se pună în vedere să o dea mai
încet.
D-l consilier local Stoica Constantin Nicolae arată că, în urma cu ceva timp a
solicitat Consiliului local să se cuprindă în programul de reparaŃii a străzilor şi
str.Arcului, iar locuitorii de pe această stradă au făcut un memoriu către d-l primar,
care a fost depus la registratura Primăriei în urma cu 3 luni şi nu au primit niciun
răspuns.
D-l secretar general Teodor Iordan arată că, singurul răspuns pe care îl pot primi
este acela că se va prevede în programul de investiŃii pe anul viitor.
D-l consilier local Stoica Constantin Nicolae arată că, în numele cetăŃenilor de pe
acea stradă, care este în zona sa de responsabilitate în calitate de consilier local, să se
formuleze un răspuns din partea d-lui primar.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, nu este o situaŃie singulară,
mai sunt şi alte solicitări, care se depun la registratura Primăriei şi nu se primeşte
niciun răspuns, poate ar trebui luate măsuri pentru o mai bună gestionare a acestor
cereri.
D-l consilier local Popa Dorin Ioan semnalează faptul că, pe str.Gh.BariŃiu s-a
început o lucrare în vara anului trecut şi cetăŃenii din zonă solicită să se şi finalizeze
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este vorba de un şanŃ săpat, iar maşinile intră cu roŃile în el. În aceeaşi ordine de idei,
îi solicită d-lui viceprimar cu autoritatea pe care o are să ia măsuri pentru rezolvarea
problemei.

D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, vrea să dea doar un exemplu că
problemele care sunt supuse atenŃiei în şedinŃele de consiliu chiar sunt notate şi se
rezolvă. Astfel în urmă cu aproximativ 2 ani de zile, d-l consilier local Popa Dorin
Ioan i-a solicitat să se ia masuri pentru curăŃirea canalului Morii fiindcă era un miros
neplăcut in zona, iar într-o lună şi jumătate s-a rezolvat problema. Totodată, luna
trecută d-na consilier local Chira Adriana a ridicat problema că nu are racord la
reŃeaua de gaze şi avea nevoie de o adresă de la Primărie, s-a ocupat personal şi s-a
rezolvat problema. În alta ordine de idei, problema care a ridicat-o d-l consilier local
Stoica Constantin Nicolae cu privire la modificarea limitei de viteză la cele două ieşiri
din municipiu, după 4 luni de zile documentaŃia a fost depusa astăzi la Inspectoratul
JudeŃean de PoliŃie Deva, la comisia de avizare şi sperăm ca până la finalul anului să
modificăm viteza de la 50 la 70 km/oră.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, pe str.Digului sunt doi stâlpi,
nr.17 şi 18 care au becurile arse şi solicită să se ia măsuri în acest sens.
D-l consilier local Bulz Dionisie are de semnalat o problemă pe care a mai
discutat-o tangenŃial şi ne-aŃi promis că se rezolva în săptămâna următoare, este vorba
de ceea ce se întâmplă în incinta fostei ferme Lăzărescu şi acolo sunt două aspecte.
Primul aspect este legat de câinii care se află în incinta acesteia şi deranjează şi nu s-a
luat nicio măsură, pentru că proprietatea este privată, nu se ştie dacă proprietarul care
este din Cluj cât mai este de interesat această proprietate. În aceeaşi ordine de idei,
este de părere că, acolo trebuie să se intervină să dispară acei câini care stau închişi.
Al doilea aspect este legat de acel copil minor pe care bunica îl deŃine aproape abuziv
în detrimentul mamei, mama locuieşte în altă localitate, bunica nu l-a înscris la şcoală,
cu toate că, avea obligativitatea legală în acest sens şi se află în judecată cu mama. În
legătură cu acest proces vrea să întrebe fiindcă este vorba de un raport întocmit de un
organism din subordinea Consiliului local, cum a putut semnatarul sau cel care a
compus raportul, să scrie că minorul trăieşte în condiŃii foarte bune, că probabil de
aceea a şi câştigat bunica în primă instanŃă. Dânsul solicită să se verifice ancheta
socială, raport sau cel fel de document o fi, să vadă ce s-a scris şi apoi să se meargă în
teren şi să constate în ce condiŃii trăieşte copilul. În aceeaşi ordine de idei mai arată
că, acel copil stă încuiat în casă şi îşi face nevoile la găleată, nu au încălzire şi nici
energie electrică, deci nu sunt condiŃii bune de trai.
D-l secretar general Teodor Iordan doreşte să informeze Consiliul local, că s-a
ocupat special de acest caz, Serviciul Public de AsistenŃă Socială fiind în subordinea
sa. În primul rând au fost la dânsul cele două angajate care au întocmit ancheta şi l-au
întrebat ce să facă, fiindcă bunica nu vrea să îl înscrie la şcoală. Totodată, bunica nu
are decizie de tutore şi le-a recomandat să ia legătura cu mama copilului şi să îi pună
în vedere să rezolve problema. Acestea au mers la Sereca, unde locuieşte mama
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băiatului şi le-a promis că îl va lua să locuiască cu ea, aceasta mai are doi copii cu
actualul soŃ, însă nu a făcut nimic în acest sens. Ulterior, le-a trimis din nou pe cele
două angajate ale Serviciului Public de AsistenŃă Socială şi mama le-a zis că s-a
răzgândit fiindcă nu o lasă actualul soŃ. Urmare a acestui fapt a fost sesizată DirecŃia
pentru ProtecŃia Copilului Hunedoara, care este singura instituŃie în drept să ridice
copilul. BineînŃeles că au contestat în instanŃă şi e adevărat că la prima instanŃă au
respins, dar informaŃia cu ancheta nu o cunoaşte în amănunt, dar va verifica. Totodată,
mai arată că a chemat PoliŃia Locală, pentru că potrivit legii are competenŃa să
amendeze tutorele sau reprezentantul legal, care este mama şi aşteptăm decizia
instanŃei şi i-a rugat să ia măsurile legale.
D-l consilier local Roşu Mariana Dorina arată că, în legătură cu acei câini din
incinta fostei ferme, dânsa s-a interesat şi aceştia sunt ŃinuŃi ilegal, nu există niciun
contract de închiriere, deci spaŃiul este ocupat abuziv.
D-l consilier local Popa Dorin Ioan arată că, din câte ştie, au acordul verbal al
proprietarului.
D-na consilier local Roşu Mariana Dorina arată că, a luat legătura cu cei de la
ProtecŃia Animalelor, ei nu pot să intre, dar dacă avem un adăpost pe raza localităŃii,
ei pot aduce o firma care să ia câinii din respectiva locaŃie şi sa se ocupe de ei, avem
un adăpost, care este închiriat de AsociaŃia „Lupy”.
D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, adăpostul pentru animalele fără
stăpân din anul 2013 printr-o hotărâre de Consiliu local a fost dat în administrare
AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitare „Serviciul JudeŃean pentru ocrotirea
animalelor fără stăpân”. De vreo 7-8 luni, AsociaŃia are o problemă, în cursul acestei
săptămâni a avut loc adunarea generala pentru a reporni activitatea. Totodată,
Consiliul JudeŃean suporta cam 70% din cheltuieli şi s-a retras datorită unei decizii a
CurŃii de Conturi, iar adăpostul este în momentul de faŃă tot în administrarea
AsociaŃiei.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinŃă,
prof.łambă Alin Adam

Secretar General,
jr.Teodor Iordan
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