ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 30 aprilie 2020 cu ocazia şedinŃei ordinare a Consiliului local al
municipiului Orăştie.
Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită.
ŞedinŃa Consiliului local se desfăşoară prin mijloace electronice,
printr-o
platformă online de videoconferinŃă, iar la apelul nominal al preşedintelui de şedinŃă
sunt prezenŃi cei 19 consilieri.
La şedinŃă participă primar ing.Ovidiu LaurenŃiu Bălan, viceprimar prof.łambă
Alin Adam, director A.P.L Costoiu Călin Mircea, directori din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului şi mass-media locală.
Întrucât procesul verbal al şedinŃei extraordinare convocată de îndată din data de
09 aprilie 2020 a fost pus la dispoziŃia consilierilor locali, d-l director Costoiu Călin
Mircea 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 local łambă Alin Adam prezintă următorul
proiect al ordinii de zi :
1.Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflaŃiei a impozitelor şi taxelor
care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite
sume în lei, a taxelor speciale, precum şi limitele amenzilor care se fac venit la
bugetul local pentru anul 2021.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Serviciul Public de
Gospodărire Comunală Orăştie.
3.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.163/2019 privind aprobarea
Organigramei şi a Statului de funcŃii ale Aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Orăştie, InstituŃiilor şi Serviciilor publice aparŃinătoare Consiliului Local
al municipiului Orăştie.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a execuŃiei bugetare
pentru anul 2019 al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic ”Valea Orăştiei” R.A Orăştie.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Regiei Publice Locale Ocolul Silvic „Valea Orăştiei” R.A Orăştie pe anul 2020.
6.Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile situate în intravilanul
municipiului Orăştie.
7.Proiect de hotărâre privind propunerea restituirii unui teren foştilor proprietari.
8.Proiect de hotărâre privind abrogarea parŃială a H.C.L nr.21/2020 referitoare la
inventarierea unui teren intravilan în proprietatea privată a Municipiului Orăştie.
9.Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al
S.C
Activitatea Goscom S.A Orăştie şi acceptarea primirii unui nou acŃionar.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului arhivistic al Primăriei
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municipiului Orăştie şi Serviciile publice subordonate Consiliului Local.
11.Proiect de hotărâre privind completarea Planului de Analiză şi Acoperire a
Riscurilor în municipiul Orăştie aprobat prin H.C.L nr.99/2007.
12.Discutarea plângerii prealabile formulată de Tăbăcaru Iulia – Elena şi
Tăbăcaru Beniamin înregistrată sub nr.4065/02.04.2020.
În afara ordinii de zi, d-l primar propune :
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului
local al
municipiului Orăştie pe anul 2020.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului instituŃiilor publice
finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii pe anul 2020.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuŃiei bugetelor pe trimestrul I al
anului 2020.
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinŃe construite din
fonduri ANL situate în blocul nr.84 din str.Pricazului, municipiul Orăştie.
17.Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 al H.C.L nr.31/2020 referitoare
la aprobarea cotizaŃiilor Municipiului Orăştie pentru anul 2020.
18.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere
pentru suprafeŃele de pajişti aflate în domeniul privat al Municipiului Orăştie.
19. Raportul Primarului privind starea economică, socială şi de mediu a
municipiului Orăştie pentru anul 2019.
Proiectul ordinii de zi împreună cu completările ulterioare este supus la vot şi
aprobat în unanimitate.
La primul punct al ordinii de zi, d-l primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele
iniŃierii proiectului de hotărâre privind indexarea cu rata inflaŃiei a impozitelor şi
taxelor care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei
anumite sume în lei, a taxelor speciale, precum şi limitele amenzilor care se fac venit
la bugetul local pentru anul 2021.
D-l director Costoiu Călin Mircea dă citire raportului întocmit de Serviciul
Impozite şi taxe locale.
D-l consilier local Paşca Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei pentru
activităŃi economico-financiare.
D-l director Costoiu Călin Mircea arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate.
Este adoptată Hotărârea nr.45/2020 privind indexarea cu rata inflaŃiei a
impozitelor şi taxelor care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe
baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale, precum şi limitele amenzilor care se
fac venit la bugetul local pentru anul 2021.
La punctul 2 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Serviciul Public de Gospodărire
Comunală Orăştie.
D-l ing.Probsdorfer Artur prezintă raportul întocmit de Serviciul Public de
Gospodărire Comunală Orăştie.
D-l consilier local Paşca Ioan şi d-na consilier local Roşu Mariana Dorina dau
citire, pe rând, rapoartelor de avizare ale comisiei pentru activităŃi economicofinanciare, respectiv al comisiei pentru servicii publice şi comerŃ, muncă şi protecŃie
socială.
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D-l consilier local Popa Dorin Ioan arată că, activitatea de închiriere pentru
măturat mecanic tariful este pe oră spre deosebire de toate celelalte servicii, care sunt
pe metru pătrat, nu ştie cât e de corect un tarif pe oră.
D-l director Probsdorfer Artur arată că, în general toate utilajele se închiriază pe
oră, la fundamentare s-a orientat după alte tarife aprobate, iar orice utilaj mai
performant se închiriază pe oră.
D-l consilier local Popa Dorin Ioan întreabă dacă tariful de închiriere este pentru
prestări de servicii către Primărie sau către terŃi. I se răspunde de către d-l director
care arată că, închirierea se referă la prestarea serviciilor către municipalitate, în viitor
se doreşte să se poate presta servicii şi către alte instituŃii.
D-l consilier local Popa Dorin Ioan arată că, dacă multe din tarife sunt pe metru
pătrat, aşa cum este normal, tariful pentru măturat mecanic este pe oră, care este o
chestie care nu se prea poate controla, cu toate că, suprafeŃele măturate ar putea fi
controlate şi măsurate.
D-l director Probsdorfer Artur arată că, şi viteza de lucru e alta, dacă este multă
mizerie, se adună mai greu şi operaŃiunea merge mai greu, pe metru pătrat e mai greu
de tarifat.
D-l consilier local Popa Dorin Ioan arată că, ar fi normal ca şi această activitate
să fie calculată la metru pătrat ca şi celelalte tarife. Totodată, mai arată că, la tariful
pentru măturat mecanic pentru cetăŃeni la suprafeŃe de peste 100 mp este un tarif de 2
lei/mp, iar pentru o suprafaŃă de sub 100 mp, tariful este de 200 lei/mp.
D-l director Probsdorfer Artur, arată că, aceste tarife au fost propuse în luna
februarie, la momentul respectiv a făcut anumite calcule, trebuie Ńinut cont şi de
deplasarea până la cel care a solicitat şi pentru o suprafaŃă mai mică, i se pare normal
sa fie un preŃ mai mare, comparativ cu tariful pentru o suprafaŃă de peste 100 mp.
D-l consilier local Popa Dorin Ioan arată că, dacă ar fi de exemplu 1,50 lei/mp la
suprafeŃe de peste 100 mp şi 2 lei/mp la suprafeŃe sub 100 mp ar fi cât de cât un tarif
acceptabil, dar un tarif de 200 lei/oră la o suprafaŃă de sub 100 mp, e destul de mult.
D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, unele tarifele poate ar trebui ajustate,
acestea au fost fundamentate după un model de la A.N.R.S.C şi tarifele au fost
adaptate la situaŃia noastră şi dansul va vota pentru aprobarea acestor tarife.
D-l consilier local Popa Dorin Ioan este părere că, sunt unele tarife care nu se vor
putea aplica în forma în care sunt propuse, anumite tarife trebuie regândite.
D-l director Probsdorfer Artur arată că, pentru suprafeŃe mici trebuie luat în
calcul şi timpul de deplasare până la locul unde se va presta serviciul.
D-l consilier local Popa Dorin Ioan arată că, pentru o suprafaŃă mai mică de 100
mp, cum să aplicam un tarif de 100 ori mai mare, în ambele situaŃii trebuie să te
deplasezi.
D-l consilier local Stoica Constantin Nicolae arată că, tariful este de 100 ori mai
mare pentru suprafeŃe de sub 100 mp comparativ cu tariful pentru suprafeŃe de peste
100 mp.
D-l consilier local Popa Dorin Ioan arată că, dacă este vorba de o greşeală,
trebuie să o corectăm, nu putem să le votăm în această formă, deci pentru o suprafaŃă
de până la 100 mp este un tarif de 200 lei/oră şi în situaŃia unei suprafeŃe de peste 100
mp este 2 lei/mp.
D-l consilier local Bulz Dionisie arată că, la o suprafaŃă de sub 100 mp rezultă un
tarif de 20.000 lei, iar în cealaltă situaŃie tariful este de 200 lei.
D-l director Probsdorfer Artur arată că, aşa s-a gândit ca la suprafeŃe de sub 100
3

mp nu merită să ne deplasăm că nu este avantajos şi am propus ca tariful să fie de 200
lei/oră, dar e puŃin probabil să avem comenzi în acest sens, abia reuşim să acoperim
serviciile pentru întreŃinerea curăŃeniei pe domeniul public al municipiului.
D-l consilier local Bulz Dionisie propune ca la activitatea „închiriere maşină de
măturat pentru nevoile cetăŃenilor” 2 lei/mp, dar nu mai puŃin de 200 lei, iar la poziŃia
nr.92 „închiriere maşină de măturat pentru cetăŃeni sub 100 mp” să fie modificată
unitatea de măsură din metru pătrat în oră şi tariful să fie de 200 lei/oră.
D-l consilier local Popa Dorin arată că, noi plătim curăŃatul rigolelor, în mod
normal nu ar trebui facturat către SC Activitatea Goscom SA Orăştie această
activitate, ca aceştia pentru apa pluvială facturează în funcŃie de precipitaŃiile anuale,
adică aceştia facturează către cetăŃeni, de ce ar fi obligaŃia Primăriei să plătească
pentru curăŃarea acestora.
D-l consilier local Paşca Ioan arată că, apa pluvială este de pe domeniul public,
nu este de la cetăŃeni şi atunci trebuie să le cureŃe cei la S.P.G.C Orăştie.
D-l director Probsdorfer Artur arată că, este normal să le curăŃăm, atâta timp cât
întreŃinem zonele verzi, zona stradală şi rămâne rigola colmatată în urma unei lucrări.
D-l consilier local Popa Dorin Ioan întreabă dacă SC Activitatea Goscom SA
Orăştie facturează Primăriei colectarea apelor pluviale şi în funcŃie de suprafeŃe, se
pun şi străzile sau doar clădirile.
D-l consilier local Paşca Ioan arată că, nu se pun şi străzile, ci doar clădirile.
D-l director Costoiu Călin Mircea arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentului şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Amendamentul d-lui consilier local Bulz Dionisie prin care se propune
modificarea poziŃiilor nr.91 şi nr.92 din anexa nr.3, se supune la vot şi se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.46/2020 privind aprobarea tarifelor practicate de
Serviciul Public de Gospodărire Comunală Orăştie.
În continuare, d-l primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind modificarea HCL nr.163/2019 privind aprobarea Organigramei şi a
Statului de funcŃii ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Orăştie,
InstituŃiilor şi Serviciilor publice aparŃinătoare Consiliului Local al municipiului
Orăştie.
D-l director Costoiu Călin Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia
AdministraŃie Publică Locală – Compartiment Resurse umane.
D-l consilier local Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie
locală, juridică şi de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l director Costoiu Călin Mircea arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Acesta se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.47/2020 privind modificarea HCL nr.163/2019
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcŃii ale Aparatului de specialitate
al Primarului Municipiului Orăştie, InstituŃiilor şi Serviciilor publice aparŃinătoare
Consiliului Local al municipiului Orăştie.
La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a execuŃiei bugetare pentru anul
2019 al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic ”Valea Orăştiei” R.A Orăştie.
D-l director Costoiu Călin Mircea dă citire raportului întocmit de DirecŃia
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AdministraŃie Publică Locală.
D-l tehnician Cătăniciu Virgil responsabil fond forestier în cadrul Regiei Publice
Locale Ocolul Silvic „Valea Orăştiei” R.A Orăştie face o prezentare succintă a
contului de execuŃie bugetară a regiei pe anul 2019.
D-l consilier local Paşca Ioan arată că, în comisia pentru activităŃi economicofinanciare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l director Costoiu Călin Mircea 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.48/2020 privind aprobarea contului de încheiere a
execuŃiei bugetare pentru anul 2019 al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic ”Valea
Orăştiei” R.A Orăştie.
În continuare, d-l primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Publice Locale
Ocolul Silvic „Valea Orăştiei” R.A Orăştie pe anul 2020.
D-l director Costoiu Călin Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia
AdministraŃie Publică Locală.
D-l tehnician Cătăniciu Virgil face o detaliere a bugetului de venituri şi cheltuieli
al regiei pe anul 2020.
D-l consilier local Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei pentru
activităŃi economico-financiare.
D-l director Costoiu Călin Mircea 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.49/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic „Valea Orăştiei” R.A Orăştie pe anul
2020.
La punctul 6 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind alipirea unor imobile situate în intravilanul municipiului Orăştie.
D-l director Costoiu Călin Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia
AdministraŃie Publică Locală.
D-nii consilieri locali Petre Radu OnuŃ şi Paşca Ioan dau citire, pe rând,
rapoartelor de avizare ale comisiei pentru administraŃie locală, juridică şi de
disciplină, respectiv al comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, protecŃie
mediu şi turism.
D-l consilier local Bulz Dionisie întreabă care este interesul acestei operaŃiuni de
alipire a celor două suprafeŃe.
D-l director Costoiu Calin Mircea arată că, interesul nu îl cunoaştem, probabil se
doreşte a se face o investiŃie.
D-l consilier local Paşca Ioan arată că, suprafeŃele sunt aferente probabil unui
imobil proprietate particulară, are două numere topo şi vrea să le unească.
D-l consilier local Bulz Dionisie arată că, dacă sunt terenurile Primăriei, cum
sunt ale altcuiva.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că este o solicitare depusă de un cetăŃean, această
problemă este de competenŃa Consiliului local, probabil va veni în perioada următoare
cu solicitarea să cumpere terenul.
D-l director Costoiu Călin Mircea arată că, terenurile sunt situate în
str.Viitorului, nr.31, iar proprietarul terenului aferent imobilului îşi exprimă acordul cu
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privire la alipirea celor două suprafeŃe, în acest sens s-a întocmit documentaŃia
cadastrală care este vizată de O.C.P.I Hunedoara.
D-l consilier local Bulz Dionisie arată că, din câte a înŃeles pe o suprafaŃă de
teren este o casă, proprietatea d-lui Dicu, iar pe cealaltă suprafaŃă ce este.
I se
răspunde de către d-l director Costoiu Călin Mircea care arată că, cealaltă suprafaŃă de
teren este libera, practic proprietarul imobilului foloseşte terenul, acesta este îngrădit
şi mai mult ca sigur va dori pe viitor să îl cumpere.
D-l primar arată că, terenul nu se încadrează pentru intabulare prin Ordinul
Prefectului şi atunci a venit cu această solicitare şi ulterior probabil va face cerere să
îl cumpere.
D-l director Costoiu Călin Mircea arată că, pentru a vinde acel teren, este necesar
a se întocmi un raport de evaluare, care va fi supus ulterior aprobării Consiliului local.
D-l director Costoiu Călin Mircea 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.50/2020 privind alipirea unor imobile situate în
intravilanul municipiului Orăştie.
În continuare, d-l primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind propunerea restituirii unui teren foştilor proprietari.
D-l director Costoiu Călin Mircea dă citire raportului întocmit de DirecŃia
AdministraŃie Publică Locală.
D-l consilier local Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie
locală, juridică şi de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l director Costoiu Călin Mircea arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.51/2020 privind propunerea restituirii unui teren foştilor
proprietari.
La punctul 8 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind abrogarea parŃială a H.C.L nr.21/2020 referitoare la inventarierea
unui teren intravilan în proprietatea privată a Municipiului Orăştie.
D-l director Costoiu Călin Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia
AdministraŃie Publică Locală.
D-l consilier local Petre Radu OnuŃ dă citire raportului de avizare al comisiei
pentru administraŃie locală, juridică şi de disciplină.
D-l director Costoiu Călin Mircea 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.52/2020 privind abrogarea parŃială a H.C.L
nr.21/2020 referitoare la inventarierea unui teren intravilan în proprietatea privată a
Municipiului Orăştie.
În continuare, d-l primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C Activitatea Goscom S.A Orăştie
şi acceptarea primirii unui nou acŃionar.
D-l director Costoiu Călin Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia
AdministraŃie Publică Locală.
D-l consilier local Paşca Ioan arată că, în comisia pentru activităŃi economico6

financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l director Costoiu Călin Mircea 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.53/2020 privind majorarea capitalului social al S.C
Activitatea Goscom S.A Orăştie şi acceptarea primirii unui nou acŃionar.
La punctul 10 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea nomenclatorului arhivistic al Primăriei municipiului
Orăştie şi Serviciile publice subordonate Consiliului Local.
D-l director Costoiu Călin Mircea dă citire raportului întocmit de DirecŃia
AdministraŃie Publică Locală.
D-l consilier local Petre Radu OnuŃ şi d-na consilier Cîndea LenuŃa Aurelia
prezintă, pe rând, rapoartele de avizare ale comisiei pentru administraŃie locală,
juridică şi de disciplină, respectiv al comisiei pentru învăŃământ, sănătate, activităŃi
social-culturale şi culte.
D-l director Costoiu Călin Mircea 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 adoptată Hotărârea nr.54/2020 privind aprobarea nomenclatorului arhivistic al
Primăriei municipiului Orăştie şi Serviciile publice subordonate Consiliului Local.
În continuare, d-l primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind completarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în
municipiul Orăştie aprobat prin H.C.L nr.99/2007.
D-l Moga Adrian prezintă raportul întocmit de Compartimentul ProtecŃie civilă.
D-na consilier local Roşu Mariana Dorina arată că, cvorumul necesar pentru
aprobarea proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
D-l director Costoiu Călin Mircea 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.55/2020 privind completarea Planului de Analiză şi
Acoperire a Riscurilor în municipiul Orăştie aprobat prin H.C.L nr.99/2007.
Preşedintele de şedinŃă propune ca plângerea prealabilă formulată de Tăbăcaru
Iulia – Elena şi Tăbăcaru Beniamin înregistrată sub nr.4065/02.04.2020 să fie
discutată la finalul şedinŃei. Totodată, dânsul propune ca proiectul de hotărâre privind
modificarea art.2 al H.C.L nr.31/2020 referitoare la aprobarea cotizaŃiilor
Municipiului Orăştie pentru anul 2020 înscris la punctul 17, să fie discutat înaintea
dezbaterii proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al
municipiului Orăştie pe anul 2020 înscris la punctul 13 al ordinii de zi, deoarece cele
două puncte au legătură unul cu celălalt.
Cele două propuneri sunt supuse, pe rând, la vot şi aprobate cu unanimitate de
voturi.
În continuare, d-l primar ing,Ovidiu Bălan prezintă motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind modificarea art.2 al H.C.L nr.31/2020 referitoare la aprobarea
cotizaŃiilor Municipiului Orăştie pentru anul 2020.
D-l director Costoiu Călin Mircea dă citire raportului întocmit de DirecŃia
tehnică.
D-l consilier local Paşca Ioan arată că, în comisia pentru activităŃi economicofinanciare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
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D-l director Costoiu Călin Mircea 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.56/2020 privind modificarea art.2 al H.C.L nr.31/2020
referitoare la aprobarea cotizaŃiilor Municipiului Orăştie pentru anul 2020.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Orăştie pe anul 2020.
D-na ec.Cîndea Corina prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică.
D-l consilier local Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei pentru
activităŃi economico-financiare.
D-l director Costoiu Călin Mircea 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.57/2020 privind aprobarea rectificării bugetului local
al municipiului Orăştie pe anul 2020.
În continuare, d-l primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului instituŃiilor publice finanŃate
integral sau parŃial din venituri proprii pe anul 2020.
D-na ec.Cîndea Corina dă citire raportului întocmit de DirecŃia economică.
D-l consilier local Paşca Ioan arată că, în comisia pentru activităŃi economicofinanciare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, în cursul acestei zile Spitalul
Municipal Orăştie prin adresa înregistrată sub nr.4249/30.04.2020 ne solicită
rectificarea bugetului acestei instituŃii prin majorarea la partea de venituri, respectiv a
capitolului 37.01.00 „DonaŃii şi sponsorizări” cu suma de 101,72 mii lei, iar la partea
de cheltuieli, capitolul 20.01 „Bunuri şi servicii”, articolul 20.04.02 se va majora cu
suma de 101,72 mii lei, această sumă primită va fi utilizată special pentru materiale
sanitare necesare tratării pacienŃilor suspectaŃi de COVID 19. Având în vedere acest
fapt, dânsul propune modificarea proiectului în sensul celor prezentate anterior.
D-l director Costoiu Călin Mircea arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentului şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Amendamentul d-lui viceprimar łambă Alin Adam se supune la vot şi aprobat cu
unanimitate de voturi.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în
unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.58/2020 privind aprobarea rectificării bugetului
instituŃiilor publice finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii pe anul 2020.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea execuŃiei bugetelor pe trimestrul I al anului 2020.
D-na ec.Cîndea Corina prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică.
D-l consilier local Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei pentru
activităŃi economico-financiare.
D-l director Costoiu Călin Mircea 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.59/2020 privind aprobarea execuŃiei bugetelor pe
trimestrul I al anului 2020.
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În continuare, d-l primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinŃe construite din fonduri ANL
situate în blocul nr.84 din str.Pricazului, municipiul Orăştie.
D-l director Costoiu Călin Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier local Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie
locală, juridică şi de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l director Costoiu Călin Mircea 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.60/2020 privind aprobarea unui schimb de locuinŃe
construite din fonduri ANL situate în blocul nr.84 din str.Pricazului, municipiul
Orăştie.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru suprafeŃele de pajişti
aflate în domeniul privat al Municipiului Orăştie.
D-l director Costoiu Călin Mircea dă citire raportului întocmit de DirecŃia
AdministraŃie Publică Locală.
D-l consilier local Petre Radu OnuŃ prezintă raportul de avizare al comisiei
pentru administraŃie locală, juridică şi de disciplină.
D-l director Costoiu Călin Mircea 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.61/2020 privind prelungirea duratei unor contracte
de închiriere pentru suprafeŃele de pajişti aflate în domeniul privat al Municipiului
Orăştie.
În continuare, d-l primar Ovidiu Bălan face o prezentare succintă a Raportului
privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Orăştie pentru anul
2019.
În continuare, d-l director Costoiu Călin Mircea dă citire plângerii prealabile
formulată de Tăbăcaru Iulia – Elena şi Tăbăcaru Beniamin înregistrată sub
nr.4065/02.04.2020 împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.329/2018 privind
aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019 a impozitului pe clădirea neîngrijită
situată în str.I.Creangă, nr.1 din Municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara. Prin
plângerea prealabilă, aceştia solicită revocarea în tot a hotărârii de consiliu local
raportat la imobilul precizat şi menŃinerea la valoarea iniŃială a impozitului pe clădiri
pentru anul 2019, pentru respectivul imobil, cu consecinŃa nesancŃionării
proprietarilor pentru nerespectarea obligaŃiilor în legătură cu întreŃinerea construcŃiei.
D-l consilier local Bulz Dionisie arată că, în plângerea prealabilă proprietarii
imobilului arată că, au primit un plic prin care a fost expediată Hotărârea nr.329/2018
la data de 12.03.2020, în rest au plecat plicurile înapoi şi întreabă dacă s-au făcut
demersuri pentru a se lua legătura cu aceştia.
D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, s-a luat legătura cu dânşii, există
dovada că au primit plicurile respective.
D-l director Costoiu Călin Mircea arată că, este a patra plângere prealabilă
depusă de către proprietari, li s-a răspuns de fiecare dată, este dreptul dânşilor să
conteste hotărârea respectivă.
D-l consilier local Popa Dorin Ioan arată că, dacă procedura a fost respectată de
către noi, restul motivaŃiilor sunt destul de subŃiri, faptul că, au devenit proprietari
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doar din anul 2015, dacă este să se ajungă în instanŃă, în mod normal nu am avea cum
să pierdem procesul.
În încheierea şedinŃei, d-l consilier local Paşca Ioan doreşte să informeze
membrii Consiliului local că şi-a înaintat demisia din calitatea de consilier local
începând cu data de 01 mai 2020, eventual se poate lua act de aceasta şi să se constate
încetarea mandatului de consilier, pentru ca la următoarea şedinŃa să se poate valida
un nou consilier local.
D-l consilier local Popa Dorin Ioan arată că, nu putem constata încetarea
mandantului în această şedinŃă în lipsa unui proiect de hotărâre în acest sens.
Preşedintele de şedinŃă arată că, în următoarea şedinŃă de consiliu se va constata
încetarea mandatului de consilier şi declararea ca vacant a locului acestuia.
D-l director Costoiu Călin Mircea arată că, nu putem adopta o hotărâre în această
şedinŃă, întrucât în cerere se menŃionează că îşi înaintează demisia începând cu data
de 01.05.2020.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinŃă,
prof.łAMBĂ Alin Adam

Secretar General,
jr.Teodor IORDAN
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