ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 28.08.2015 cu ocazia şedinŃei ordinare a Consiliului
local al municipiului Orăştie.
Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită.
Din totalul de 19 consilieri sunt prezenŃi la şedinŃă 16. Lipsesc d-na
consilier Mariş Daniela şi d-nii consilieri NeamŃu Sergiu şi Ploeşteanu
Flaviu.
La şedinŃă participă d-nii : primar Ovidiu Bălan, director A.P.L
jr.Costoiu Călin şi mass-media locală.
D-l consilier Popa Dorin propune ca preşedinte de şedinŃă pe
d-l consilier Molocea Mihai Iulian.
Propunerea este supusă la vot şi aprobată în unanimitate.
Întrucât procesul verbal ale şedinŃei anterioare a fost pus la dispoziŃia
consilierilor odată cu înmânarea invitaŃiei, d-l director Costoiu Călin
întreabă dacă există obiecŃii cu privire la acesta, întrucât nu există, îl supune
la vot, acesta fiind votat în unanimitate.
D-l primar Ovidiu Bălan propune următorul proiect al ordinii de zi :
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al
municipiului Orăştie pe anul 2015.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării redevenŃei
contractelor de concesiune a spaŃiilor cu destinaŃia cabinete medicale situate
în Orăştie, str.N.Bălcescu nr.16 şi 18.
3.Proiect de hotărâre privind completarea Programului anual al
achiziŃiilor publice pentru anul 2015 aprobat prin HCL nr.22/2015.
4.Proiect de hotărâre privind înregistrarea Municipiului Orăştie Serviciul Impozite şi Taxe Locale în Sistemul NaŃional Electronic de Plată
online a impozitelor şi taxelor utilizând cardul bancar.
5.Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local al Municipiului
Orăştie pe anul 2015 a unor sume de bani pentru unele unităŃi locale de cult
din Municipiul Orăştie.
6.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL
nr.57/2010 referitoare la aprobarea înfiinŃării clubului sportiv de drept public
Club Sportiv Municipal „Dacia Orăştie 2010”.
7.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea
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Regulamentului de organizare şi funcŃionare al Clubului Sportiv Municipal
Dacia Orăştie 2010” aprobat prin HCL nr.57/2010.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de îmbunătăŃire a
activităŃii Clubului Sportiv Municipal “Dacia Orăştie 2010”.
9.Proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul şcolar 2015-2016 a
pachetului cu rechizite şcolare „Primul Ghiozdan”.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor în vederea închirierii
unor spatii aparŃinând Municipiului Orăştie.
În afara ordinii de zi, d-l primar propune :
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare
şi FuncŃionare a Serviciului Public de Salubrizare din judeŃul Hunedoara.
12.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul
local al municipiului Orăştie pe anul 2015 în vederea organizării manifestării
„Ziua Limbii Române”.
13.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul
local al municipiului Orăştie pe anul 2015 în vederea organizării manifestării
„Zilele Recoltei”.
Totodată, d-l consilier Todea Cornel propune :
14.Întrebări-interpelări.
D-l viceprimar Dorin Popa arată că, referitor la proiectul de hotărâre de
la punctul 8 al ordinii de zi, semnalează faptul că, expunerea de motive are
acelaşi număr de înregistrare cu un alt document ce a fost înregistrat în data
de 28.07.2015 şi care are un alt titlu şi pe care dansul a pus o rezoluŃie şi l-a
repartizat spre analiza şi discuŃie conducerii C.S.M Dacia Orăştie 2010. În
aceeaşi ordine de idei, dânsul arată că, expunerea de motive a fost
înregistrată ulterior şi ar fi normal ca, d-l łambă Alin să îşi retragă proiectul
de hotărâre de pe ordinea de zi.
D-l consilier łambă Alin arată că, dânsul a înregistrat în data de
28.07.2015 la registratura Primăriei documentul care a stat la baza
fundamentării proiectului de hotărâre prin care se solicită aprobarea planului
de îmbunătăŃire a activităŃii clubului, ca urmare a aprobării acestuia în cadrul
şedinŃei Comitetului director al clubului.
D-l jr.Fleşeriu Ciprian arată că, d-l consilier łambă Alin a venit în data
28.07.2015, înainte de începerea şedinŃei comisiilor de specialitate, cu
documentul susamintit şi a întrebat dacă există posibilitatea discutării în
şedinŃa ordinară din 30 iulie, dânsul dorind să iniŃieze un proiect de hotărâre
în acest sens, însă datorită faptului că, nu există un proiect de hotărâre şi ca
atare nu putea fi discutat în cadrul comisiilor de specialitate şi i-a
recomandat d-lui consilier să înregistreze acel document, urmând ca,
ulterior, pe baza acestuia să fie iniŃiat proiectul de hotărâre.
D-l primar arată că, nu are cunoştinŃă la ce document se face referire, în
perioada în care a fost înregistrat actul, dânsul a fost în concediu şi nu putea
iniŃia un proiect de hotărâre, dacă un consilier local a avut iniŃiativa în acest
sens.
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D-l consilier Molocea Mihai arată că, ca acest proiect de hotărâre
trebuia iniŃiat de membri Comitetului director al clubului şi nu doar de un
singur consilier, din punctul de vedere al dânsului, acest proiect nu are fond.
D-l consilier łambă Alin arată că, dânsul a iniŃiat proiectul de hotărâre
însoŃit de planul respectiv, l-a înregistrat în termenul legal nu înŃelege unde
este problema.
D-l consilier Călinescu Cristian arată că, în conformitate cu
regulamentul de organizare şi funcŃionare al clubului, Comitetul director
stabileşte şi supune spre aprobare Consiliului local strategia clubului,
defalcat pe ramuri de sport.
D-l viceprimar arată că, şedinŃa comitetului director în care se susŃine
că a fost discutat respectivul plan nu a avut loc in data de 27.07.2015, ci a
fost Ńinută ulterior şi Ńinând cont de aceste aspecte ar fi normal să fie retras
de pe ordinea de zi.
D-l director Costoiu Calin arată că, un proiect de hotărâre poate fi retras
de pe ordinea de zi, doar de către iniŃiatorul acestuia.
D-na consilier Dumitru Angela arată că, d-l consilier łambă Alin să se
ferească pe viitor ca, în funcŃia de conducere să se confrunte cu o situaŃie în
care două documente diferite să aibă acelaşi număr de înregistrare.
D-l consilier Pîndărelu Nicolae arată că, se aştepta ca astăzi, d-l
viceprimar să vină să îşi ceară scuze pentru situaŃia neplăcuta în care a fost
pus un consilier, atunci când cetăŃenii cu care s-au întâlnit i-au făcut
mincinoşi.
D-l consilier Iordăchescu Nicolae arată că, dânsul a fost de faŃă şi a luat
apărarea colegei care are strada respectivă ca zona de responsabilitate.
D-na consilier Ardelean Alina are rugămintea să nu transformăm
această şedinŃă într-un bâlci, să încercăm să ne controlăm şi să ne canalizăm
energia spre alte probleme mult mai importante şi să luăm cele mai bune
hotărâri în folosul cetăŃenilor care ne-au ales.
D-l viceprimar Dorin Popa arată că, s-a încercat să se dea vină pe
dânsul că, nu a introdus pe ordinea de zi a şedinŃei precedente acest proiect
şi din această cauză nu s-a putut înscrie echipa de fotbal în actuala ediŃie de
campionat.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că, dânsul nu are cunoştinŃă de ceea ce
afirmă d-l viceprimar, nu a adus nicio acuză, s-a discutat despre situaŃia în
care se găseşte echipa, dar nu a ieşit în presă să acuze pe cineva în legătură
cu acest fapt.
Preşedintele de şedinŃa supune la vot propunerea de scoatere de pe
ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de
îmbunătăŃire a activităŃii Clubului Sportiv Municipal “Dacia Orăştie 2010”.
Propunerea se supune la vot şi se aprobă cu 9 voturi „pentru” şi 6 voturi
„împotrivă. D-l consilier Roşu Mircea nu este prezent în sală.
D-l consilier Paşca Ioan propune scoaterea de pe ordinea de zi a
proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului
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de organizare şi funcŃionare al Clubului Sportiv Municipal Dacia Orăştie
2010” aprobat prin HCL nr.57/2010.
Propunerea se supune la vot, aceasta fiind respinsă cu 9 voturi
„împotrivă” şi 6 voturi „pentru”. Lipseşte din sala d-l consilier Roşu Mircea.
Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerile ulterioare este supus la
vot şi aprobat cu 9 voturi „pentru” şi 7 voturi „împotrivă”.
La primul punct al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii
proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al
municipiului Orăştie pe anul 2015.
D-na director Jorza Lucia dă citire raportului întocmit de DirecŃia
economică.
D-l consilier Popa Dorin prezintă raportul de avizare al comisiei
economice.
D-l viceprimar arată că, în urmă cu câteva luni am adoptat o hotărâre
prin care ne-am asumat obligaŃia fata de A.D.I Serviciul JudeŃean pentru
ocrotirea animalelor fără stăpân de a contribui cu o sumă de 2,5 lei/locuitor
şi întreabă dacă avem prevăzut în buget o sumă în acest sens.
D-na director Jorza Lucia arată că, în momentul de faŃă nu este
prevăzută o sumă în buget pentru această contribuŃie, ar fi trebuit făcut un
document în acest sens.
D-l primar arată că, ar fi fost normal să se vină cu iniŃiativă din partea
d-lui viceprimar sau a d-lui Todea Nicolae, care este angajat al acestui
serviciu, din păcate această asociaŃie nu s-a prea implicat pe zona Orăştiei,
nu se văd rezultate concrete, este în continuare plin de câini, în schimb se cer
bani de la buget.
D-l viceprimar arată că, dansul nu are prevăzută în fişa postului o astfel
de atribuŃie, dacă ar fi avut s-ar fi ocupat de această problemă. Totodată,
dânsul arată că, primarul are obligaŃia să ducă la îndeplinire hotărârile
consiliului local şi să le pună în aplicare întocmai.
D-na consilier Dumitru Angela arată că, în ultimele săptămâni au fost
adoptaŃi şi trimişi în FranŃa prin intermediul asociaŃilor de profil peste 30 de
câini, iar alŃi 7 au fost adoptaŃi de cetăŃeni germani. În momentul de faŃă la
adăpostul din str.Crişan sunt locuri libere, o parte din angajaŃi au fost în
concediu, dar de săptămâna viitoare, când revin din concediu, activitatea va
reveni la normal. În aceeaşi ordine de idei, d-na consilier arată că, în ultimul
an au fost adoptaŃi peste 300 de câini, cărora le-au fost găsiŃi stăpâni în alte
Ńări.
D-l consilier Todea Cornel arată că, din păcate municipiul Orăştie nu a
virat banii către asociaŃia care activează la nivel judeŃean, în schimb se cer
rezultate, problemele sunt cunoscute şi s-a discutat pe probleme existente de
care ştie şi d-l primar.
D-l primar arată că, nu va fi de acord să dăm nişte bani şi să nu vedem
o îmbunătăŃire a acestei activităŃi, în alte localităŃi s-au luat măsuri, în
schimb pe Orăştie nu s-a făcut nimic.
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D-l consilier Bulz Dionisie consideră că, totuşi trebuie să avem
prevăzuta o sumă pentru această activitate, mai ales că există o hotărâre de
consiliu care ne obligă în acest sens.
D-l primar arată că, această asociaŃie este finanŃată de la bugetul
judeŃului, trebuie să se îmbunătăŃească activitatea acesteia în ceea ce priveşte
municipiul Orăştie.
D-l viceprimar consideră că, totuşi ar trebui să prindem în buget o sumă
cât de mică pentru această cotizaŃie.
D-l consilier Roşu Mircea arată că, în perioada următoare vor veni
solicitări din partea unităŃilor şcolare pentru partea de calculatoare, o parte
din acestea sunt depăşite şi să se aibă în vedere acest lucru şi în măsura
posibilităŃilor să găsim o sursă de finanŃare.
D-l viceprimar arată că, la Colegiul NaŃional „A.Vlaicu” se fac reparaŃii
la una dintre conductele de alimentare cu apă, sunt prevăzuŃi bani pentru
înlocuirea a jumătate din aceasta, dar ulterior s-a constatat că, trebuie
înlocuită în totalitate şi este necesar a se suplimenta suma alocata iniŃial. În
acest sens d-l viceprimar propune suma de 12.000 lei pentru realizarea
acestei lucrări. Totodată, dânsul propune să fie prevăzută suma de 5.000 lei
pentru cotizaŃia Municipiului Orăştie către AsociaŃia de Dezvoltare
Intercomunitară ,,Serviciul JudeŃean pentru ocrotirea animalelor fără
stăpân”.
D-l primar arată că, în urma demersurile pe care le-a întreprins în
ultima perioadă, Guvernul a alocat suma de 6 miliarde pentru continuarea
lucrărilor de investiŃii majore începute la nivelul municipiului Orăştie, însă
pentru finalizarea acestora mai sunt necesare fonduri pe care sperăm să le
obŃinem în viitorul apropiat.
D-l director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentelor şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Cele două amendamente sunt supuse, pe rând, la vot, acestea fiind
aprobate cu unanimitate de voturi.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în
unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.128/2015 privind aprobarea rectificării
bugetului general al municipiului Orăştie pe anul 2015.
La punctul 2 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii
proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării redevenŃei contractelor
de concesiune a spaŃiilor cu destinaŃia cabinete medicale situate în Orăştie,
str.N.Bălcescu nr.16 şi 18.
D-na arh.Cojocaru Mariana prezintă raportul întocmit de DirecŃia
tehnică.
D-nii consilieri Popa Dorin, Paşca Ioan şi Munteanu Alexandru arată
că, în comisiile de specialitate, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este 13 voturi.
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Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.129/2015 privind aprobarea modificării
redevenŃei contractelor de concesiune a spaŃiilor cu destinaŃia cabinete
medicale situate în Orăştie, str.N.Bălcescu nr.16 şi 18.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind completarea Programului anual al achiziŃiilor publice pentru
anul 2015 aprobat prin HCL nr.22/2015.
D-na arh.Cojocaru Mariana prezintă raportul întocmit de DirecŃia
tehnică.
D-nii consilieri Popa Dorin şi Paşca Ioan dau citire, pe rând, rapoartelor
de avizare al comisiei economice şi al comisiei pentru servicii şi comerŃ.
D-l consilier Popa Dorin propune ca la poziŃia nr.86, unde se prevede
achiziŃionarea a 3 calculatoare să fie modificată şi sa se achiziŃioneze încă un
calculator, care va fi utilizat de consilierul juridic al Consiliului local,
actualul calculator funcŃionând destul de greu.
D-l consilier Bulz Dionisie propune să se completeze art.1 cu un nou
aliniat prin care să se prevadă că, toate achiziŃiile care se fac să fie afişate pe
site-ul Primăriei.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, acest lucru este reglementat prin lege
şi din punctul de vedere al dânsului nu este necesar, eventual doar pentru
această hotărâre.
D-l director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentelor şi a proiectului de hotărâre este de 9 voturi.
Cele două amendamente sunt supuse, pe rând, la vot, acestea fiind
aprobate cu unanimitate de voturi.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în
unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.130/2015 privind completarea Programului
anual al achiziŃiilor publice pentru anul 2015 aprobat prin HCL nr.22/2015.
La punctul 4 al ordinii de zi, d-l consilier Popa Dorin prezintă motivele
iniŃierii proiectului de hotărâre privind înregistrarea Municipiului Orăştie Serviciul Impozite şi Taxe Locale în Sistemul NaŃional Electronic de Plată
online a impozitelor şi taxelor utilizând cardul bancar.
D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de Serviciul
Impozite şi taxe locale.
D-l consilier Popa Dorin arată că, în comisia economică, proiectul de
hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, iniŃiativa este una lăudabilă şi prin
această modalitate de plată o mai mare sau mica parte din cetăŃenii
municipiului îşi vor putea achita impozitele şi taxele locale.
D-l director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 9 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.131/2015 privind înregistrarea Municipiului
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Orăştie - Serviciul Impozite şi Taxe Locale în Sistemul NaŃional Electronic
de Plată online a impozitelor şi taxelor utilizând cardul bancar.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind alocarea din bugetul local al Municipiului Orăştie pe anul 2015 a
unor sume de bani pentru unele unităŃi locale de cult din Municipiul Orăştie.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia
AdministraŃie Publică Locală.
D-nii consilieri Popa Dorin şi Roşu Mircea dau citire, pe rând,
rapoartelor de avizare al comisiei economice şi al comisiei pentru
învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte.
D-l consilier Paşca Ioan propune ca pentru continuare lucrărilor la
Parohia Ortodoxă „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” pe lângă suma
solicitată să se treacă suma prevăzută pentru Biserica Evanghelică CA.
D-na consilier Dumitru Angela propune suplimentarea subvenŃiei
alocate pentru Parohia Ortodoxă „Sfântul Mare Muncenic Gheorghe” cu
suma de 10.000 lei, urmând a se lua câte 2.000 lei de la ceilalŃi solicitanŃi,
suma totală alocată va fi de 54.000 lei.
D-l primar arată că, la biserica evanghelică se efectuează lucrări pentru
înlocuirea tâmplăriei şi eventual am putea să îi prindem pe un program de
finanŃare şi să primească fonduri pentru această lucrare.
D-l consilier Molocea Mihai este de părere că, ar trebui să le lăsam
banii ca să poate continua lucrările, mai ales că, este pentru prima dată când
aceştia solicită o subvenŃie de la bugetul local.
D-l director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentelor şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Amendamentul d-lui consilier Paşca Ioan se supune la vot, acesta fiind
respins cu 7 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă”, iar 8 consilieri s-au abŃinut
de la vot.
Amendamentul d-nei consilier Dumitru Angela se supune la vot şi este
aprobat cu 10 voturi „pentru”, iar 6 consilieri s-au abŃinut de la vot.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în
unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.132/2015 privind alocarea din bugetul local al
Municipiului Orăştie pe anul 2015 a unor sume de bani pentru unele unităŃi
locale de cult din Municipiul Orăştie.
La punctul 6 al ordinii de zi, d-l consilier Popa Dorin expune motivele
iniŃierii proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL
nr.57/2010 referitoare la aprobarea înfiinŃării clubului sportiv de drept public
Club Sportiv Municipal „Dacia Orăştie 2010”.
D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia
AdministraŃie Publică Locală.
D-l consilier Călinescu Cristian arată că, în comisia pentru
administraŃie locală, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil cu 4 voturi
„pentru” şi 1 vot „împotrivă”.
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D-l consilier Roşu Mircea arată că, în comisia pentru învăŃământ,
sănătate, sport, cultură şi culte, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil
cu 4 voturi „pentru” şi 2 voturi „împotrivă”.
Preşedintele de şedinŃă solicită membrilor Consiliului local să facă
propuneri pentru alegerea membrilor Comitetului Director al C.S.M Dacia
Orăştie 2010.
D-l consilier Todea Cornel propune pe următorii domni : Stoica
Constantin Nicolae, Sebeş Nicolae, Molocea Mihai Iulian, Călinescu
Cristian Mihai şi Chira Lucian.
D-l director Costoiu Călin arată că, potrivit art.45, alin.(5) din Legea
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, proiectele de hotărâre cu privire la persoane se vor
lua întotdeauna prin vot secret. În consecinŃă, d-l director propune o pauză
de 10 minute pentru a întocmi buletinele de vot.
D-l director arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de
hotărâre este de 9 voturi.
După pauză, d-l director prezintă buletinul de vot şi explică procedura
după care se va desfăşura votul.
În continuare, d-l director înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, câte
un buletin, fiecărui consilier, 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.
Apoi, preşedintele de şedinŃă şi d-l director procedează la numărarea
voturilor în public şi întocmesc un proces verbal constatator al rezultatului
votării, arătând că cei 16 consilieri au votat, fiind înregistrate următoarele
rezultate : d-l Stoica Constantin Nicolae – 9 voturi „pentru” şi 7 voturi
„împotrivă”, d-l Sebeş Nicolae - 9 voturi „pentru” şi 7 voturi „împotrivă”,
d-l Molocea Mihai Iulian - 9 voturi „pentru” şi 7 voturi „împotrivă”, d-l
Călinescu Cristian Mihai - 9 voturi „pentru” şi 7 voturi „împotrivă” şi d-l
Chira Lucian - 9 voturi „pentru” şi 7 voturi „împotrivă”.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat cu
9 voturi „pentru”, 3 voturi „împotrivă” şi 4 abŃineri.
Este adoptată Hotărârea nr.133/2015 privind modificarea şi completarea
HCL nr.57/2010 referitoare la aprobarea înfiinŃării clubului sportiv de drept
public Club Sportiv Municipal „Dacia Orăştie 2010”.
În continuare, d-l consilier Bulz Dionisie prezintă motivele iniŃierii
proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului
de organizare şi funcŃionare al Clubului Sportiv Municipal Dacia Orăştie
2010” aprobat prin HCL nr.57/2010.
D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia
AdministraŃie Publică Locală. Totodată, dânsul arată că, a întocmit un raport
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de nelegalitate considerând proiectul de hotărâre ca nelegal motiv pentru
care nu a contrasemnat proiectul de hotărâre.
D-l consilier Călinescu Cristian arată că, în comisia pentru
administraŃie locală, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil cu 4 voturi
„pentru” şi 1 vot „împotrivă”.
D-l consilier Roşu Mircea arată că, în comisia pentru învăŃământ,
sănătate, sport, cultură şi culte, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil
cu 4 voturi „pentru” şi 2 voturi „împotrivă”.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, funcŃia de preşedinte aşa cum
reiese din expunerea de motive nu va fi remunerat şi nu va fi necesar a se
modifica statul de funcŃii al clubului.
D-l consilier Bulz propune următoarele amendamente, după cum
urmează :
- art.12, alin.(2) se modifică şi va avea următorul cuprins : „Conducerea
clubului este asigurată de Comitetul Director, care alege un Preşedinte al
clubului din rândurile membrilor lui”;
- art.13, alin.(2) se modifică şi va avea următorul cuprins : „Comitetul
Director se întruneşte în şedinŃă ordinară lunar, la solicitarea Preşedintelui
clubului, a Directorului sau a minim 3 membri ai acestuia”;
- art.13 se completează cu un nou aliniat (3), care va avea următorul
cuprins : „Convocarea se face de către Preşedintele clubului sau de către
Director”;
- art.14 se completează cu o noua litera m) care va avea următorul
cuprins : „aprobă propunerile de cheltuieli lunare şi avizează cheltuielile
lunii anterioare ”.
- art.15 se modifică şi va avea următorul cuprins : “Directorul este
numit de Primarul municipiului Orăştie, în urma unui concurs, conform
prevederilor legale în vigoare, şi validat de Consiliul Local.”
- art.16, alin.(1), lit.c) se modifică şi va avea următorul cuprins :
„negociază şi avizează contracte şi alte acte juridice de angajare ale
clubului”;
- art.16, alin.(1), lit.f) se modifică şi va avea următorul cuprins :
„supune spre aprobare Consiliului local al municipiului Orăştie,
regulamentul de ordine interioară al clubului şi asigură respectarea acestuia
de către personalul angajat”.
- art.16, alin.(2), lit.b) se modifică şi va avea următorul cuprins :
„asigură elaborarea şi supunerea spre avizare Preşedintelui clubului,
regulamentul de ordine interioară al clubului şi asigură respectarea acestuia
de către personalul pe care îl angajează”;
- lit.d) devine litera c), care va avea următorul cuprins : elaborează
programele de dezvoltare pe termen mediu şi scurt ale clubului, în
concordanŃă cu strategia naŃională de dezvoltare a activităŃii sportive şi le
prezintă Preşedintelui spre avizare;
- litera e) devine litera d), care va avea următorul cuprins : „are calitatea
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de ordonator terŃiar de credite, răspunzând de utilizarea eficientă a sumelor
de bani din bugetul clubului şi gestionarea patrimoniului clubului, conform
legislaŃiei in vigoare”;
- litera g) devine litera e), care va avea următorul cuprins :
„coordonează şi controlează activitatea desfăşurată în cadrul secŃiilor pe
ramuri de sport, precum şi a antrenorilor, în vederea realizării scopului şi
obiectivului de activitate al clubului”;
- litera h) devine litera f), care va avea următorul cuprins : „numeşte
prin decizie şi răspunde de încadrarea personalului salariat din subordine,
conform statului de funcŃii aprobat”;
- litera i) devine litera g), care se modifică şi va avea următorul cuprins
: „aplică în condiŃiile legii, sancŃiuni disciplinare salariaŃilor şi sportivilor, în
cazul săvârşirii de abateri disciplinare şi dispune repararea prejudiciilor
produse, cu avizul Preşedintelui clubului”;
- litera j) devine litera h), care va avea următorul cuprins : „aprobă
planurile de pregătire prezentate de antrenorii clubului”;
- litera k) devine litera i), care se modifică şi va avea următorul cuprins
: „supune spre aprobare Preşedintelui clubului, calendarul competiŃional al
clubului şi urmăreşte derularea acestuia”;
- litera l) devine litera j), care se modifică şi va avea următorul cuprins :
„întocmeşte fisa posturilor pentru personalul angajat”;
- litera m) devine litera k), care va avea următorul cuprins : „asigură
actualizarea permanentă a fondului documentar şi a băncii de date a
clubului”;
- litera l) va avea următorul cuprins : „propune spre aprobare lista
lunară de cheltuieli către Comitetul Director avizată de Preşedintele
clubului”.
D-l viceprimar Dorin Popa arată că, potrivit legii secretarul
municipiului Orăştie este obligat să acorde sprijin consilierilor în elaborarea
proiectelor de hotărâre. D-l director Costoiu Călin arată că, dacă s-ar fi
solicitat s-ar fi acordat.
D-l viceprimar întreabă pe d-l director Costoiu Călin, dacă în forma
actuală proiectul de hotărâre este legal. I se răspunde de către acesta că, în
această formă proiectul de hotărâre se încadrează în prevederile legale.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, clubul are acum un Comitet director
nou, iar majoritatea liberală din consiliu va trebui să îşi asume activitatea
clubului sportiv.
D-l director Costoiu Calin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentelor şi a proiectului de hotărâre este de 9 voturi.
Amendamentele d-lui consilier Bulz Dionisie sunt supuse, pe rând, la
vot, acestea fiind aprobate cu 9 voturi „pentru”, 5 voturi „împotrivă” şi
2 abŃineri.
Proiectul de hotărâre în formă modificată este supus la vot şi aprobat cu
9 voturi „pentru” şi 7 voturi „împotrivă”.
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Se adoptă Hotărârea nr.134/2015 privind modificarea şi completarea
Regulamentului de organizare şi funcŃionare al Clubului Sportiv Municipal
Dacia Orăştie 2010” aprobat prin HCL nr.57/2010.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind acordarea pentru anul şcolar 2015-2016 a pachetului cu
rechizite şcolare „Primul Ghiozdan”.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de Serviciul Public
de AsistenŃă Socială.
D-nii consilieri Popa Dorin şi Roşu Mircea arată că, în comisia
economică şi în comisia pentru învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte,
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l director Costoiu Călin 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.135/2015 privind acordarea pentru anul
şcolar 2015-2016 a pachetului cu rechizite şcolare „Primul Ghiozdan”.
D-na consilier Ardelean Alina şi d-nii consilier Paşca Ioan şi Roşu
Mircea solicită permisiunea de a se retrage de la lucrările şedinŃei, invocând
unele motivele personale. Solicitarea se supune la vot şi se aprobă cu
unanimitate de voturi.
În continuare, d-l consilier Popa Dorin arată motivele iniŃierii
proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifelor în vederea închirierii unor
spaŃii aparŃinând Municipiului Orăştie.
D-na arh. Cojocaru Mariana dă citire raportului întocmit de DirecŃia
tehnică.
D-l consilier Popa Dorin arată că, în comisia economică, proiectul de
hotărâre a fost avizat favorabil cu amendamentul propus de d-l consilier
Pîndărelu Nicolae şi anume, tarifele percepute pentru închiriere să fie mai
mari cu 50% în situaŃia în care se solicită încălzirea acestora.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, în proiectul de hotărâre iniŃial a
fost prevăzută şi Sinagoga şi întreabă de ce nu mai este cuprinsă în listă. I se
răspunde de către d-l director Costoiu Calin care arată că, Sinagoga nu este
în proprietatea municipiului Orăştie, ci în proprietatea FederaŃiei
ComunităŃilor Evreieşti din România, este dată în folosinŃă gratuită şi nu
putem să stabilim niciun tarif de închiriere pentru aceasta.
D-l consilier Bulz Dionisie propune completarea anexei nr.1 prin
introducerea în lista spaŃiilor şi a Sinagogii, urmând ca solicitanŃii sa aibă
acces gratuit pentru organizarea acŃiunilor culturale.
D-l director arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentelor şi a proiectului de hotărâre este de 7 voturi.
Amendamentul comisiei economice se supune la vot şi se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Amendamentul d-lui consilier Bulz Dionisie se supune la vot şi aprobă
cu 9 voturi „pentru”, 4 consilieri abŃinându-se de la vot.
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Preşedintele de şedinŃă solicită membrilor Consiliului local să facă
propuneri pentru numirea membrilor comisiei de analiză, selecŃie şi
încadrare în categoria de activitate a solicitărilor de închiriere.
D-l consilier Todea Cornel propune ca din comisie să facă parte d-na
consilier Dumitru Maria Angela şi d-nii consilieri Popa Dorin Ioan şi
Molocea Mihai.
D-l director Costoiu Calin arată că, potrivit art.45, alin.(5) din Legea
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, proiectele de hotărâre cu privire la persoane se vor
lua întotdeauna prin vot secret. În consecinŃă, d-l director propune o pauză
de 10 minute pentru a întocmi buletinele de vot.
D-l consilier łambă Alin arată că, întrucât numirea unei astfel de
comisii este nelegală, consilierii grupului P.S.D se vor abŃine de la vot.
După pauză, d-l director prezintă buletinul de vot şi explică procedura
după care se va desfăşura votul.
În continuare, d-l director înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, câte
un buletin, fiecărui consilier, 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.
Apoi, preşedintele de şedinŃă şi d-l director procedează la numărarea
voturilor în public şi întocmesc un proces verbal constatator al rezultatului
votării, arătând că cei 9 consilieri au votat, fiind înregistrate următoarele
rezultate : d-na consilier Dumitru Maria Angela – 9 voturi „pentru” şi 4
abŃineri, d-l consilier Popa Dorin Ioan – 9 voturi „pentru” şi 4 abŃineri şi d-l
consilier Molocea Mihai – 9 voturi şi 4 abŃineri.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat cu
9 voturi „pentru” şi 4 voturi „împotrivă”.
Se adoptă Hotărârea nr.136/2015 privind aprobarea tarifelor în vederea
închirierii unor spatii aparŃinând Municipiului Orăştie.
In continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare a
Serviciului Public de Salubrizare din judeŃul Hunedoara.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia
tehnică.
D-l consilier Petre Radu dă citire raportului de avizare al comisiei
pentru servicii şi comerŃ.
D-l primar arată că, acest regulament în momentul în care va fi aprobat
şi de celelalte unităŃi administrativ-teritoriale va deveni obligatoriu şi
conform acestuia, A.D.I va face delegarea serviciului către un operator care
va opera la nivel judeŃean şi va trebui să ne conformăm fără sa putem sa mai
intervenim în vreun fel. Totodată, dânsul arată că, în acest fel ni se va îngrădi
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dreptul de alege cu ce operator să lucrăm pe zona noastră, de aceea trebuie
să analizăm toate aspecte şi eventual să punem o condiŃie sau să lăsăm o
portiŃă prin care să ne putem retrage din această asociaŃie.
D-l viceprimar Dorin Popa arată că, acest proiect a venit pe ultima sută
şi dacă este aşa de important ar fi trebuit să fi fost pus la dispoziŃie mai din
timp şi eventual să îl amânăm pentru următoarea şedinŃă.
D-l director Costoiu Calin arată că, acest regulament a fost în dezbatere
publică până în urmă cu câteva zile, acesta fiind motivul pentru care a fost
introdus suplimentar pe ordinea de zi.
D-l primar arată că, trebuie să ne gândim nici să nu încurcăm pe cei de
la judeŃ, cu o eventuală amânare şi să luăm cea mai bună decizie.
D-l consilier Popa Dorin propune ca acest regulament să aibă un anumit
termen de aplicare şi anume până la implementarea proiectului de investiŃii
şi ulterior în funcŃie de situaŃie putem să revenim asupra acestei hotărâri.
D-l director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentului şi a proiectului de hotărâre este de 7 voturi.
Amendamentului d-lui consilier Popa Dorin se supune la vot şi se
aprobă cu unanimitate de voturi.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în
unanimitate.
Este adoptată Hotărârea nr.137/2015 privind aprobarea Regulamentului
de Organizare şi FuncŃionare a Serviciului Public de Salubrizare din judeŃul
Hunedoara.
D-na consilier Ileasă Talida solicită permisiunea de a se retrage de la
lucrările şedinŃei. Solicitarea se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de
voturi.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului
Orăştie pe anul 2015 în vederea organizării manifestării „Ziua Limbii
Române”.
D-l ing.Pistol Eugen, referent în cadrul Casei de Cultură „Alexandru
GrozuŃă” Orăştie dă citire raportului întocmit de instituŃia amintita arătând
că se solicita alocarea din bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2015
a sumei de 1.500 lei în vederea organizării manifestării mai susamintite.
D-l consilier Popa Dorin arată că, în comisia economică, proiectul de
hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l director Costoiu Călin 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.
Se adoptă Hotărârea nr.138/2015 privind alocarea unei sume de bani
din bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2015 în vederea organizării
manifestării „Ziua Limbii Române”.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăştie
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pe anul 2015 în vederea organizării manifestării „Zilele Recoltei”.
D-l ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură
„Alexandru GrozuŃă” arătând că se solicită suma de 8.000 lei în vederea
organizării în perioada 25 – 27 septembrie a Zilelor Recoltei încercându-se a
se da o altă dimensiune acestei manifestări.
D-l consilier Popa Dorin arată că, în comisia economică, proiectul de
hotărâre a fost avizat favorabil. Totodată, comisia a solicitat prezentarea unui
program detaliat a evenimentului, precum şi un contract de parteneriat cu
firma care se va ocupa de organizare, cu precizarea că domeniul public nu va
putea fi alocat gratis, precum şi prezentarea modului în care se vor cheltui
banii.
D-l ing.Pistol Eugen arată că, asociaŃia „TradiŃional de Transilvania”
Cluj-Napoca este o asociaŃie cultură nonprofit care nu poate subînchiria
comercianŃilor spaŃiile unde vor fi amenajate standurile şi terasele. În suma
propusă ei ne pot asigura prezenŃa unor artişti cu care aceasta colaborează,
hotărârea în legătura cu cine dorim să concerteze la acest eveniment
aparŃinând Consiliului local.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, în lista cu artiştii figurează şi
formaŃia Iris şi Cristi Minculescu şi dânsul consideră că, este puŃin probabil
că aceştia poŃi fi aduşi pe suma care se solicită.
D-l consilier Todea Cornel propune ca suma alocată pentru această
manifestare sa fie de 700 lei şi să fie organizată în ziua de 26 septembrie.
Totodată, d-l consilier solicită d-lui Pistol Eugen să nu uite să invite la
eveniment consilierii locali, fiindcă anul trecut s-a omis acest lucru şi
propune ca diplomele ce vor fi acordate participanŃilor să fie înmânate de
către consilierii locali.
D-l consilier łambă Alin întreabă cum se va face înmânarea diplomelor
având în vedere că, sunt 19 consilieri locali.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, probabil va pune fiecare consilier
mâna pe diploma în momentul acordării.
D-l director Costoiu Calin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentelor şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Amendamentele d-lui consilier Todea Cornel sunt supuse, pe rând, la
vot şi aprobate cu 10 voturi „pentru” şi 2 abŃineri.
D-l director Costoiu Călin arată că, întrucât s-a aprobat amendamentul
ca manifestarea să se desfăşoare într-o singura zi, titlul hotărârii se va
modifica, iar articolul 1 se va modifica şi completa în consecinŃă.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în
unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.139/2015 privind alocarea unei sume de bani din
bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2015 în vederea organizării
manifestării „Ziua Recoltei”.
În continuare, preşedintele de şedinŃă arata că, la punctul Întrebăriinterpelări sunt două solicitări de intervenŃie din partea unor cetăŃeni pe care
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le vom da curs in continuare. Prima interpelare este a d-lui Pîrva Romulus,
care locuieşte pe str.Cloşca, nr.16 şi care arată că, doreşte să supune atenŃiei
faptul că, dânsul în urma cu peste 30 de ani împreuna cu alŃi 2 vecini au
amenajat o fântână de la care luau apă mai mulŃi vecini. De ceva vreme, una
dintre vecine, d-na Rof s-a făcut stăpână pe fântână şi nu mai permite
accesul la aceasta, cu toate că, Primaria i-a pus în vedere faptul că, trebuie să
permită acest lucru şi celorlalŃi vecini. Totodată, dânsul arată că, nu este
normal ceea ce se întâmpla şi solicită Primăriei şi Consiliului local să
găsească o rezolvare acestei probleme. Preşedintele de şedinŃă arată că, s-a
luat act de această solicitare şi se va căuta o rezolvare a acestei situaŃii.
A doua solicitare de intervenŃie este din partea d-lui Zamă Daniel, care arată
că, dânsul doreşte să aducă la cunoştinŃa consilierilor locali faptul că, în
capătul străzii 9 Mai, se aruncă deşeuri în special din materiale de
construcŃii, iar cetăŃenii din zonă sunt nemulŃumiŃi de acest lucru, în acest
sens s-au adunat semnături, ca în zonă să nu se amenajeze o groapă de
gunoi. În acest sens, cetăŃenii s-au adresat Gărzii de Mediu, care le-a răspuns
că, nu există o solicitare pentru autorizarea unei asemenea gropi. În aceeaşi
ordine de idei, dânsul arată că, în zona respectivă, dânsul are amenajat un
teren de minifotbal şi care în urma unor lucrări de reamenajare a zonei, în
situaŃia unei ploi abundente, apa se va scurge de pe deal pe terenul respectiv,
ceea ce nu este normal, dânsul a investit sume serioase pentru amenajare şi
acum îşi vede investiŃia pusă în pericol.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că, în zona respectivă nu este amenajată
nicio groapă de gunoi şi nici nu se intenŃionează a se amenaja, ci doar au fost
depuse anumite materiale rezultate în urma unor lucrări efectuate de cetăŃeni,
acele gropi care sunt de zeci de ani în zonă, care au apărut în urma eroziunii
solului. Totodată, dânsul arată că, nu s-a depozitat necontrolat, Primăria prin
intermediul S.P.G.M colectează de la cetăŃeni materialele rezultate din
construcŃii şi le depozitează în aceste gropi, iar PoliŃia Locală face controale
destul de des şi persoanele care aruncă deşeuri de altă natură, decât cele
amintite sunt amendaŃi. În aceeaşi ordine de idei, d-l primar arată că, aceste
gropi vor fi acoperite cu pământ vegetal, se va nivela terenul, care în câŃiva
ani va fi acoperit de vegetaŃie. D-l Zama arată că, din păcate în zonă sunt
aruncate nu doar materiale din construcŃii, ci şi alte deşeuri de natură
vegetală. D-l primar dă asigurări că nu sunt depozitate decât deşeuri inerte,
iar cei care aruncă deşeuri de altă natură vor fi sancŃionaŃi de organele
abilitate în acest sens. D-l primar arată că, în zonă s-au început lucrări de
amenajare a unui drum care va face legătura între Orăştie şi Romos, zona va
fi prevăzută cu rigole care vor prelua apa din zonă. D-l Zamă arată că,
tocmai din cauza acestor lucrări s-a modificat panta de curgere a apei în zonă
şi acum apa va veni exact pe terenul dânsului, ceea ce nu este normal.
Totodată, dânsul arată că, pe str.Kogălniceanu unde locuieşte in fata
imobilului său sunt depozitate mai multe grămezi de pământ şi de ce tocmai
în faŃa casei lui. D-l primar arată că, problema este una temporară, este
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într-adevăr deranjant, însă acestea vor fi înlăturate imediat după finalizarea
lucrărilor edilitare din zonă.
D-l viceprimar Dorin Popa arată că, cetăŃenii care efectuează lucrăride
construcŃii, ar trebui să solicite eliberarea unei autorizaŃii în acest sens şi ar
trebui să stabilim o taxă pentru ridicarea acestora de către S.P.G.M.
D-l consilier Bulz Dionisie consideră că, poate ar trebui să constituim o
comisie formată din consilieri care să constate care este situaŃia în zonă.
D-l Zamă Daniel întreabă cine îşi asumă responsabilitatea dacă o ploaie
mai serioasa îi inundă terenul de minifotbal.
D-l consilier Călinescu Cristian arată că, din câte a înŃeles, d-l Zamă a
depus o petiŃie adresată Consiliului local, care ar fi trebuit în mod normal să
ajungă în mapele consilierilor, dar din păcate, ca şi în alte situaŃii, aceasta
lipseşte şi solicită ca pe viitor toate actele care sunt adresate consiliului să fie
puse la dispoziŃie din timp.
D-l consilier Todea Cornel întreabă dacă nu poate să asigurăm un
minim de pază în zonă. D-l primar arată că, se fac controale destul de des,
dar nu putem să punem un angajat al PoliŃiei locale care să stea în
permanenŃă în zonă, fiindcă nu avem personal disponibil. Totodată, d-l
primar dă asigurări că în zonă se fac doar depozitări controlate şi doar în
acele gropi naturale, nu se intenŃionează amenajarea unei gropi de gunoi, nu
ştie cine le-a indus această idee cetăŃenilor din zonă, că se va amenaja o
groapă de gunoi. D-l primar îl întreabă pe d-l Zamă dacă zona în acest
moment arată mult mai bine faŃă de anul trecut. D-l Zamă arată că,
recunoaşte ca într-adevăr zonă arată mult mai bine, dar în urma lucrărilor de
amenajare a zonei a fost schimbată valea şi apă de pe versanŃi nu mai curge
pe unde curgea înainte, ci va veni pe terenul sau.
D-l consilier Iordăchescu Nicolae întreabă dacă nu se poate amenaja o
rigolă care să preia apa din zonă. D-l primar arată că, odată cu realizarea
acestui drum de legătură cu Romosul este prevăzut şi amenajarea unor
rigole.
D-l consilier Pîndărelu Nicolae arată că, d-l Zamă a primit în cursul
acestui an, o sumă nerambursabilă pentru terenul de fotbal. D-l Zamă arată
că, suma ce a solicitat-o nu a fost pentru dânsul, ci aceasta a fost folosită
pentru organizarea unei competiŃii de fotbal, dânsul nu a avut niciun
beneficiu, ci aceia care au participat la competiŃie.
În continuare, d-l consilier Călinescu Cristian arată că, în acest an s-au
împlinit 20 de ani de la ridicarea Orăştiei la rangul de municipiu şi este de
părere că, ar fi normal ca administraŃia locală să organizeze un eveniment
prin care să fie marcat acel moment important pentru comunitatea orăştiană.
D-l consilier Todea Cornel arată că, în cadrul comisiei de urbanism a
ridicat problema faptului că, a fost depusă o cerere în urmă cu 2 luni de o
parte din cetăŃenii care locuiesc pe str.T.Vladimirescu şi care sunt
nemulŃumiŃi de mizeria care există pe o ministrăduŃă care face legătură cu
str.MuzicanŃilor şi care nu au primit nici un până în prezent şi solicită
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executivului să ia măsurile care se impun.
D-l primar arată că, zona respectivă este prevăzută într-un program de
modernizare a zonei şi se va încerca găsirea unei soluŃii până atunci.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, în urmă cu 3-4 luni a solicitat
primarului să fie pus la dispoziŃia consilierilor o copie a raportului CurŃii de
Conturi, ca urmare a controlului efectuat de aceasta în cursul anului trecut şi
nici până în prezent acesta nu a fost prezentat. D-l primar arată că, nu este
nicio problemă, acesta va fi pus la dispoziŃia consilierilor şi cei interesaŃi
puteau să vină la Primărie şi să îl consulte.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinŃă,
Molocea Mihai Iulian

Secretar,
jr.Teodor Iordan
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