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           ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 21.12.2017 cu ocazia şedinŃei ordinare a Consiliului local al 
municipiului Orăştie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită. 
 Sunt prezenŃi la şedinŃă toŃi cei 19 consilieri. 
 La şedinŃă participă primar Ovidiu Bălan, viceprimar łambă Alin Adam, 
secretar Teodor Iordan şi mass-media locală. 
 Întrucât procesul verbal al şedinŃei de îndată din data de 06.12.2017 a fost pus 
la dispoziŃia consilierilor, d-l secretar întreabă dacă există obiecŃii cu privire la 
acesta. Întrucât nu există obiecŃii acesta 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 aprobarea rectificării bugetului local al 
municipiului Orăştie pe anul 2017. 
 2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituŃiilor publice şi 
activităŃilor finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii pe anul 2017. 
 3.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 
2018. 
 4.Proiect de hotărâre privind  stabilirea salariilor de bază ale funcŃionarilor 
publici şi ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaŃionale 
“AdministraŃie” din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Orăştie şi 
Serviciile publice subordonate Consiliului Local al municipiului Orăştie. 
 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziŃii publice a  
Municipiului Orăştie pentru anul 2018. 
 6.Proiect de hotărâre privind stabilirea obligaŃiilor, responsabilităŃilor şi 
sancŃiunilor pentru faptele săvârşite de instituŃiile publice, agenŃi economici, cu sau 
fără personalitate juridică, precum şi de cetăŃeni, în domeniul bunei gospodăriri a 
municipiului Orăştie. 
 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului referitor la 
amplasarea şi funcŃionarea teraselor cu caracter provizoriu în municipiul Orăştie. 
 
 8.Proiect de hotărâre privind acceptarea donaŃiei unui teren situat în strada 
Pricazului, f.n din municipiul Orăştie. 
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 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de 
concesiune pentru terenurile aferente garajelor din municipiul Orăştie situate în 
str.Mureşul, zona Cimitirului Nou, care expiră în luna decembrie 2017. 
 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcŃionare a cimitirelor municipale din Orăştie şi stabilirea taxelor şi tarifelor 
percepute pentru lucrările specifice din cadrul acestora. 
 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 
2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, nr.6 din municipiul 
Orăştie. 
 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 
2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Viitorului, bloc nr.27 din 
municipiul Orăştie. 
 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 
2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Luncii, f.n din municipiul 
Orăştie. 
 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 
2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Târgului, nr.25 din 
municipiul Orăştie. 
 15.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 
2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Erou Munteanu Ovidiu 
Nicolae, nr.51 din municipiul Orăştie. 
 16.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 
2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, nr.28 din municipiul 
Orăştie.  
 17.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 
2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Ghe.BariŃiu, nr.15 din 
municipiul Orăştie. 
 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 
2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Mureşului, bloc nr.8 din 
municipiul Orăştie. 
 19.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 
2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.dr.I.Mihu, nr.2-3 din 
municipiul Orăştie. 
 20.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 
2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Plantelor, nr.25 din 
municipiul Orăştie. 
 21.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 
2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Petru Maior, nr.56 din 
municipiul Orăştie. 
 
 22.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcŃionare al Serviciului Public Comunitar Local de EvidenŃă a Persoanelor al 
Municipiului Orăştie. 
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 23.Proiect de hotărâre privind conferirea unor titluri de cetăŃeni de onoare ai 
municipiului Orăştie. 
 24.Proiect de hotărâre privind constatarea situaŃiei  juridice a unui  teren 
intravilan  situat  pe raza Municipiului Orăştie. 
 25.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri cu privire la modul de 
utilizare a autovehiculelor din dotare.  
 În afara ordinii de zi, d-l primar propune : 

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 
2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.O.Goga, nr.17 din 
municipiul Orăştie. 

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 
2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.D.Stanca, nr.10 din 
municipiul Orăştie. 

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 
2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.G.Coşbuc, nr.12 din 
municipiul Orăştie. 

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 
2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.M.Eminescu, nr.8 din 
municipiul Orăştie. 

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 
2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Pricazului, bl.40, sc.E din 
municipiul Orăştie. 

31.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 
2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.N.Bălcescu, nr.2 din 
municipiul Orăştie. 

32.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 
2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Ghe.BariŃiu, nr.7 din 
municipiul Orăştie. 

33.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 
2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.I.Creangă, nr.1 din 
municipiul Orăştie. 

34.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 
2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.dr.A.Vlad, nr.4 din 
municipiul Orăştie. 

35.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 
2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.M.Eminescu, nr.5 din 
municipiul Orăştie. 

36.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 
2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.D.Stanca, nr.1 din 
municipiul Orăştie. 

37.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 
2018, a impozitul pe clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, nr.22 din municipiului 
Orăştie. 
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38.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 
2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, nr.42 din municipiul 
Orăştie. 

39.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 
2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Ghe.Lazăr, nr.2 din 
municipiul Orăştie. 

40.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 
2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.9 Mai, nr.23 din municipiul 
Orăştie. 

41.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 
2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în PiaŃa Victoriei, nr.2 din 
municipiul Orăştie. 

42.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 
2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.dr.I.Mihu, nr.4 din 
municipiul Orăştie. 

43.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuŃiei bugetelor pe trimestrul IV 
al anului 2017. 

44.Proiect de hotărâre privind completarea Programului anual al achiziŃiilor 
publice pentru anul 2017 aprobat prin HCL nr.78/2017. 

45.Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.249/2017 referitoare la 
aprobarea Regulamentului de organizare şi utilizare a locurilor de joacă şi agrement 
din municipiul Orăştie. 

46.Proiect de hotărâre privind revocarea art.3, alin.(3) din HCL nr.259/2017 
referitoare la modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietatea municipiului Orăştie. 

Tot in afara ordinii de zi, d-l viceprimar propune : 
47.Proiect de hotărâre privind acordarea unui aviz de principiu în vederea 

avizării de către A.N.R.S.C a preŃurilor la activitatea de apă potabilă şi canalizare-
epurare practicate de SC Activitatea Goscom SA Orăştie. 
 Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerile ulterioare este supus la vot şi 
aprobat în unanimitate. 
 La primul punct al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii 
proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului 
Orăştie pe anul 2017. 
 D-na director Jorza Lucia dă citire raportului întocmit de DirecŃia economică. 
 D-l consilier Pasca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre 
a fost avizat favorabil. 
 D-l viceprimar propune completarea proiectului de hotărâre, după cum 
urmează : 
 Articolul 1, la partea de cheltuieli se va completa cu un aliniat, care va avea 
următorul cuprins : „łinând cont de economia făcută la capitolul 68.02.05 
„AsistenŃă socială în caz de invaliditate” în suma de 144,06 mii lei, aceasta se 
repartizează conform prevederilor art.23, alin.(7) din O.U.G nr.83/2017 astfel :  
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- la subcapitolul 54.02.10 „Servicii publice comunitare de evidenŃă a  
persoanelor”, suma de 27,00 mii lei, 
- la subcapitolul 68.02.11 „Creşe”, suma de 94,00 mii lei, 
- la subcapitolul 68.02.15.01 „Ajutor social”, suma de 23,06 mii lei”. 
 Totodată, d-l viceprimar propune completarea proiectului de hotărâre cu un 
nou articol, care va avea următorul cuprins : „Art.2 - Se validează DispoziŃia 
Primarului Municipiului Orăştie nr.1221/2017 privind rectificarea bugetului local 
pe anul 2017 prin majorarea bugetului local atât la venituri, cât şi la cheltuieli cu 
suma de 183 mii lei, conform detaliilor specificate în art.1 din această dispoziŃie. 
 Celelalte articole se renumerotează în continuare. 
 D-l secretar Teodor Iordan 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 completată este supus la vot şi aprobat în 
unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.270/2017 privind aprobarea rectificării bugetului local 
al municipiului Orăştie pe anul 2017. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind rectificarea bugetului instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate 
integral sau parŃial din venituri proprii pe anul 2017. 
 D-na director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică. 
 D-l consilier Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei economice. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.271/2017 privind rectificarea bugetului instituŃiilor 
publice şi activităŃilor finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii pe anul 
2017. 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2018. 
 D-na ec.Căstăian Dina prezintă raportul întocmit de Serviciul Impozite şi taxe 
locale. 
 D-l consilier Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei economice. 
 D-l primar arată că, în ceea ce priveşte impozitele şi taxele locale, calculele cu 
privire la impactul care îl vor avea în bugetul pe anul viitor încă nu au fost 
finalizate, încercăm să facem o echilibrare a bugetului, trebuie avute în vedere 
creşterile salariale comparativ cu veniturile ce se vor încasa. Totodată, dânsul mai 
arată că, anul viitor vom avea de implementat proiectele care au fost câştigate, va 
trebui să susŃinem partea de cofinanŃare, numai pe proiectele privind anveloparea 
blocurilor vom avea nevoie de      50 miliarde lei vechi, iar pentru restul proiectelor 
va fi nevoie de încă 150 miliarde, deci vom avea nevoie de 200 miliarde, până la 
prima rectificare bugetară pe anul viitor va trebui să ne descurcam cu propriul 
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buget.  
 D-l primar arată că, s-a luat în calcul şi o eventuală creştere a taxelor şi 
impozitelor, existând două variante pe care s-ar putea merge, care vor fi prezentate 
de d-na ec.Căstăian Dina. 
 D-na ec.Căstăian Dina arată că, o prima variantă ar fi majorarea cu 1,25 -1,3 
% a impozitelor pe clădiri aparŃinând persoanelor juridice şi o creştere cu 10% a 
impozitului pe clădiri la persoane fizice, această varianta ar aduce încasări de 6 
miliarde. A doua varianta ar fi majorarea cu 10 % a tuturor impozitelor, urmând a fi 
prognozate încasări de 11 miliarde. 
 D-l primar arată că, indiferent de variantă, încasările nu vor ajuta în mod 
spectaculos bugetul, nu putem să luăm în calcul la întocmirea bugetului pe anul 
viitor aceste venituri, deoarece banii vor fi încasaŃi pe parcursul anului. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, Ńinând cont de cele expuse de d-l primar şi de 
faptul că nu avem toate datele ca să putem lua o decizie, dânsul propune amânarea 
proiectului de hotărâre pentru următoarea şedinŃă. 
 Propunerea d-lui consilier Paşca Ioan se supune la vot şi se aprobă cu 17 
voturi „pentru”, iar 2 consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului 
de hotărâre privind  stabilirea salariilor de bază ale funcŃionarilor publici şi ale 
personalului contractual din cadrul familiei ocupaŃionale “AdministraŃie” din 
Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Orăştie şi Serviciile publice 
subordonate Consiliului Local al municipiului Orăştie. 
 D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia 
AdministraŃie Publică Locală – Compartiment Resurse umane. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre 
a fost avizat favorabil. 
 D-l primar Ovidiu Bălan arată că, trebuie văzut ce impact va avea asupra 
bugetului o eventuala creştere salarială, daca vom acorda în continuare norma de 
hrana angajaŃilor PoliŃiei locale, iar in ceea ce priveşte tichetele de vacanŃă, să 
vedem cum le putem încadra.  
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, întrucât nu avem toate informaŃiile necesare 
propune amânarea proiectului de hotărâre. 
 
 Propunerea d-lui consilier Paşca Ioan se supune la vot şi se aprobă cu 17 
voturi „pentru”, iar 2 consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea Strategiei anuale de achiziŃii publice a  Municipiului Orăştie pentru anul 
2018. 
 D-na Ardean Tatiana prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – 
Compartiment achiziŃii publice. 
 D-nii consilieri Paşca Ioan şi Stănculesc Valentin Silviu dau citire, pe rând, 
rapoartelor de avizare ale comisiei economice şi al comisiei pentru servicii şi 
comerŃ. 
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 D-l secretar 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.272/2017 privind aprobarea Strategiei anuale de 
achiziŃii publice a  Municipiului Orăştie pentru anul 2018. 
 La punctul 6 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind stabilirea obligaŃiilor, responsabilităŃilor şi sancŃiunilor pentru 
faptele săvârşite de instituŃiile publice, agenŃi economici, cu sau fără personalitate 
juridică, precum şi de cetăŃeni, în domeniul bunei gospodăriri a municipiului 
Orăştie. 
 D-l jr.Moş Marius prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie locală, 
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l consilier Molocea Mihai întreabă ce se doreşte şi care este scopul acestui 
proiect de hotărâre.  
 D-l jr.Moş Marius, şef serviciu PoliŃia Locală arată că, legislaŃia în domeniu s-
a modificat în ultimii ani şi având în vedere ca, HCL nr.49/2002 a fost modificată şi 
completată ulterior prin alte hotărâri, am considerat că este necesar a se aproba o 
nouă hotărâre care să cuprindă toate aceste prevederi. În ceea ce priveşte cuantumul 
amenzilor acestea au fost actualizate sunt unele creşteri în această privinŃă. 
Totodată, dânsul arată că, scopul nostru nu este de a sancŃiona cetăŃeanul, ci se 
urmăreşte responsabilizarea acestuia.  
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, pe lângă sancŃiunile prevăzute de lege, se 
pot reglementa situaŃiile care nu au fost prevăzute de legiuitor. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 13 voturi „pentru”, iar 6 
consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 Se adoptă Hotărârea nr.273/2017 privind stabilirea obligaŃiilor, 
responsabilităŃilor şi sancŃiunilor pentru faptele săvârşite de instituŃiile publice, 
agenŃi economici, cu sau fără personalitate juridică, precum şi de cetăŃeni, în 
domeniul bunei gospodăriri a municipiului Orăştie. 
 În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea  Regulamentului referitor la amplasarea şi funcŃionarea teraselor 
cu caracter provizoriu în municipiul Orăştie. 
 D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Stănculesc Valentin Silviu prezintă raportul de avizare al 
comisiei pentru servicii şi comerŃ. 
 D-l secretar 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.274/2017 privind aprobarea  Regulamentului 
referitor la amplasarea şi funcŃionarea teraselor cu caracter provizoriu în municipiul 
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Orăştie. 
 La punctul 8 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind acceptarea donaŃiei unui teren situat în strada Pricazului, f.n din 
municipiul Orăştie. 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l consilier Petre Radu OnuŃ dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
administraŃie locală. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 13 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.275/2017 privind acceptarea donaŃiei unui teren situat 
în strada Pricazului, f.n din municipiul Orăştie. 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune pentru terenurile 
aferente garajelor din municipiul Orăştie situate în str.Mureşul, zona Cimitirului 
Nou, care expiră în luna decembrie 2017. 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie locală, 
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 13 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.276/2017 privind aprobarea prelungirii duratei 
contractelor de concesiune pentru terenurile aferente garajelor din municipiul 
Orăştie situate în str.Mureşul, zona Cimitirului Nou, care expiră în luna decembrie 
2017. 
 La punctul 10 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a 
cimitirelor municipale din Orăştie şi stabilirea taxelor şi tarifelor percepute pentru 
lucrările specifice din cadrul acestora. 
 D-l PărăuŃ Beniamin prezintă raportul întocmit de Serviciul Public de 
Gospodărire Municipală Orăştie. 
 D-nii consilieri Petre Radu OnuŃ şi Paşca Ioan dau citire, pe rând, rapoartelor 
de avizare ale comisiei pentru administraŃie locală şi al comisiei economice. 
 D-l secretar 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.277/2017  privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcŃionare a cimitirelor municipale din Orăştie şi stabilirea taxelor şi 
tarifelor percepute pentru lucrările specifice din cadrul acestora. 
 D-l consilier Bulz Dionisie solicită permisiunea de a se retrage de la lucrările 
şedinŃei datorită unor probleme urgente. 
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 Preşedintele de şedinŃă supune la vot solicitarea d-lui consilier Bulz Dionisie, 
aceasta fiind aprobată cu unanimitate de voturi. 
 În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea cuantumului de majorare în anul 2018, a impozitului pe clădirea 
neîngrijită situată în str.Unirii, nr.6 din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia Arhitect-şef. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia pentru urbanism proiectul de 
hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l consilier Popa Dorin Ioan arată că, nu s-a făcut o strategie cu privire la 
deificarea imobilelor care s-ar încadra în această categorie, au fost luate ca şi data 
trecută pe sărite, iar aşa cum s-a discutat în comisia de specialitate sunt cazuri care 
ar trebui analizate, fiindcă sunt situaŃii care sunt particulare. În aceeaşi ordine de 
idei, dânsul arată că, există o situaŃie concretă la acelaşi număr sunt mai multe 
imobile, cele care au ieşire la stradă, într-adevăr sunt neîngrijite, însă cele din curte 
sunt în regulă, deci nu poŃi să îi supraimpozitezi şi pe cei din urmă, nu este normal, 
iar angajaŃii de la Serviciul de Impozite şi taxe locale vor avea dificultăŃi în acest 
sens. 
 D-l secretar arată că, faŃada este proprietatea tuturor coproprietarilor, unde 
sunt situaŃii particulare trebuie analizat şi hotărât în consecinŃă. 
 D-l secretar 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.278/2017  privind aprobarea cuantumului de 
majorare în anul 2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, nr.6 
din municipiul Orăştie. 
 La punctul 12 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2018, a impozitului 
pe clădirea neîngrijită situată în str.Viitorului, bloc nr.27 din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia Arhitect-şef. 
 D-l consilier Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
urbanism. 
 D-l secretar 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.279/2017 privind aprobarea cuantumului de majorare 
în anul 2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Viitorului, bloc nr.27 
din municipiul Orăştie. 
 În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2018, a impozitului pe clădirea 
neîngrijită situată în str.Luncii, f.n din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea dă citire raportului întocmit de DirecŃia Arhitect-şef. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia pentru urbanism proiectul de 
hotărâre a fost avizat favorabil. 



 10 

 D-l secretar 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.280/2017 privind aprobarea cuantumului de 
majorare în anul 2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Luncii, f.n 
din municipiul Orăştie. 
 La punctul 14 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2018, a impozitului pe 
clădirea neîngrijită situată în str.Târgului, nr.25 din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia Arhitect-şef. 
 D-l consilier Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
urbanism. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.281/2017 privind aprobarea cuantumului de majorare 
în anul 2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Târgului, nr.25 din 
municipiului Orăştie. 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2018, a impozitului pe clădirea 
neîngrijită situată în str.Erou Munteanu Ovidiu Nicolae, nr.51 din municipiul 
Orăştie. 
 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia Arhitect-şef. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia pentru urbanism, proiectul de 
hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.282/2017 privind aprobarea cuantumului de 
majorare în anul 2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Erou 
Munteanu Ovidiu Nicolae, nr.51 din municipiul Orăştie. 
 La punctul 16 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2018, a impozitului 
pe clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, nr.28 din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea dă citire raportului întocmit de DirecŃia Arhitect-şef. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, in comisia pentru urbanism, proiectul de 
hotărâre a fost avizat favorabil cu 4 voturi „pentru” şi 2 abŃineri. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, s-au făcut unele cercetări în teren, exista 
câteva cazuri particulare, am identificat imobile care sunt locuite permanent, iar 
proprietarii sunt persoane în vârstă, care nu au momentan posibilitatea să îşi 
reabiliteze locuinŃele, dar au dat asigurări că într-un timp rezonabil vor face acest 
lucru.  
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 D-l consilier Molocea Mihai este de părere că, acolo unde sunt situaŃii diferite, 
unde sunt imobile locuite să analizam şi să  găsim o soluŃie. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus şi respins cu 16 voturi „împotrivă”, iar 2 
consilieri s-au abŃinut de la vot. 
  În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre  
privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2018, a impozitului pe clădirea 
neîngrijită situată în str.Unirii, nr.28 din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia Arhitect-şef. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia pentru urbanism, proiectul de 
hotărâre a fost avizat favorabil cu 4 voturi „pentru”, iar 2 consilieri s-au abŃinut de 
la vot. 
 D-l secretar arată ca, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se respinge cu 17 voturi „împotrivă”, iar un 
consilier s-a abŃinut de la vot. 
 
 La punctul 18 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2018, a impozitului 
pe clădirea neîngrijită situată în str.Mureşului, bloc nr.8 din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia Arhitect-şef. 
 D-l consilier Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
urbanism. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.283/2017 privind aprobarea cuantumului de majorare 
în anul 2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Mureşului, bloc nr.8 
din municipiul Orăştie. 
 În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2018, a impozitului pe clădirea 
neîngrijită situată în str.dr.I.Mihu, nr.2-3 din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea dă citire raportului întocmit de DirecŃia Arhitect-şef. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia pentru urbanism, proiectul de 
hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.284/2017  privind aprobarea cuantumului de 
majorare în anul 2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.dr.I.Mihu, 
nr.2-3 din municipiul Orăştie. 
 La punctul 20 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
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hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2018, a impozitului pe 
clădirea neîngrijită situată în str.Plantelor, nr.25 din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezinta raportul întocmit de DirecŃia Arhitect-şef. 
 D-l consilier Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
urbanism. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi respins cu 17 voturi „împotrivă”, iar 
un consilier s-a abŃinut de la vot. 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2018, a impozitului pe clădirea 
neîngrijită situată în str.Petru Maior, nr.56 din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia Arhitect-şef. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia pentru urbanism, proiectul de 
hotărâre a fost avizat favorabil cu 4 voturi „pentru”, iar 2 consilieri s-au abŃinut de 
la vot. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se respinge cu 17 voturi „împotrivă”, iar un 
consilier s-a abŃinut de la vot. 
 La punctul 22 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare al 
Serviciului Public Comunitar Local de EvidenŃă a Persoanelor al Municipiului 
Orăştie. 
 D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia 
AdministraŃie Publică Locală. 
 D-l consilier Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie locală, 
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.285/2017 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcŃionare al Serviciului Public Comunitar Local de EvidenŃă a 
Persoanelor al Municipiului Orăştie. 
 În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
conferirea unor titluri de cetăŃeni de onoare ai municipiului Orăştie. 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-na consilier Cîndea LenuŃa Aurelia dă citire raportului de avizare al 
comisiei pentru învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte. 
 D-l consilier Sechi Dan Mihail arată că, jurnalistul Cornel Nistorescu şi-a adus 
aportul la nota de fundamentare care a fost înaintată în urma cu câŃiva ani către 
Ministerului SănătăŃii şi prin care a fost prezentată situaŃia Spitalului Municipal 
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Orăştie şi a susŃinut cauza noastră, atunci când ministerul de resort a dorit să 
desfiinŃeze unitatea spitalicească. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptata Hotărârea nr.286/2017 privind conferirea unor titluri de cetăŃeni 
de onoare ai municipiului Orăştie. 
 La punctul 24 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului 
de hotărâre privind constatarea situaŃiei  juridice a unui  teren intravilan  situat  pe 
raza Municipiului Orăştie. 
 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l consilier Petre Radu Onut arata ca, in comisia pentru administraŃie locală, 
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 13 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.287/2017   privind constatarea situaŃiei  juridice a unui  
teren intravilan  situat  pe raza Municipiului Orăştie. 
 În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind stabilirea unor măsuri cu privire la modul de utilizare a autovehiculelor din 
dotare.  
 D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia 
AdministraŃie Publică Locală. 
 D-l consilier Petre Radu OnuŃ prezintă raportul de avizare al comisiei pentru 
administraŃie locală. 
 D-l secretar arata ca, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 13 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.288/2017 privind stabilirea unor măsuri cu privire 
la modul de utilizare a autovehiculelor din dotare.  
 La punctul 26 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2018, a impozitului pe 
clădirea neîngrijită situată în str.O.Goga, nr.17 din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia Arhitect-şef. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia pentru urbanism, proiectul de 
hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adopta Hotărârea nr.289/2017 privind aprobarea cuantumului de majorare 
în anul 2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.O.Goga, nr.17 din 
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municipiul Orăştie. 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotarare 
privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2018, a impozitului pe clădirea 
neîngrijită situată în str.D.Stanca, nr.10 din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia Arhitect-şef. 
 
 D-l consilier Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
urbanism. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.290/2017 privind aprobarea cuantumului de 
majorare în anul 2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.D.Stanca, 
nr.10 din municipiul Orăştie. 
 La punctul 28 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2018, a impozitului 
pe clădirea neîngrijită situată în str.G.Coşbuc, nr.12 din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea dă citire raportului întocmit de DirecŃia Arhitect-şef. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia pentru urbanism, proiectul de 
hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.291/2017 privind aprobarea cuantumului de majorare 
în anul 2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.G.Coşbuc, nr.12 din 
municipiul Orăştie. 
 În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea cuantumului de majorare în anul 2018, a impozitului pe clădirea 
neîngrijită situată în str.M.Eminescu, nr.8 din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia Arhitect-şef. 
 D-l consilier Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
urbanism. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.292/2017 privind aprobarea cuantumului de 
majorare în anul 2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în 
str.M.Eminescu, nr.8 din municipiul Orăştie. 
 La punctul 30 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2018, a impozitului 
pe clădirea neîngrijită situată în str.Pricazului, bl.40, sc.E din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia Arhitect-şef. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia pentru urbanism, proiectul de 
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hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.293/2017 privind aprobarea cuantumului de majorare 
în anul 2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Pricazului, bl.40, 
sc.E din municipiul Orăştie. 
 În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2018, a impozitului pe clădirea 
neîngrijită situată în str.N.Bălcescu, nr.2 din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea dă citire raportului întocmit de DirecŃia Arhitect-şef. 
 D-l consilier Paşca Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei pentru 
urbanism. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.294/2017 privind aprobarea cuantumului de 
majorare în anul 2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în 
str.N.Bălcescu, nr.2 din municipiul Orăştie. 
 La punctul 32 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2018, a impozitului pe 
clădirea neîngrijită situată în str.Ghe.BariŃiu, nr.7 din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia Arhitect-şef. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia pentru urbanism, proiectul de 
hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l consilier Popa Dorin Ioan propune supraimpozitarea doar a proprietarilor 
care au faŃada la stradă, deoarece la acest număr există mai multe familii a căror 
imobile nu intră în categoria celor neîngrijite. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
amendamentului şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Amendamentul d-lui consilier Popa Dorin Ioan 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. 
 Se adoptă Hotărârea nr.295/2017 privind aprobarea cuantumului de majorare 
în anul 2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Ghe.BariŃiu, nr.7 din 
municipiul Orăştie. 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2018, a impozitului pe clădirea 
neîngrijită situată în str.I.Creangă, nr.1 din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia Arhitect-şef. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia pentru urbanism, proiectul de 
hotărâre a fost avizat favorabil. 
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 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.296/2017 privind aprobarea cuantumului de 
majorare în anul 2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.I.Creangă, 
nr.1 din municipiul Orăştie. 
 La punctul 34 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2018, a impozitului 
pe clădirea neîngrijită situată în str.dr.A.Vlad, nr.4 din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea dă citire raportului întocmit de DirecŃia Arhitect-şef. 
 D-l consilier Paşca Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei pentru 
urbanism. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.297/2017 privind aprobarea cuantumului de majorare 
în anul 2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.dr.A.Vlad, nr.4 din 
municipiul Orăştie. 
 În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre  
privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2018, a impozitului pe clădirea 
neîngrijită situată în str.M.Eminescu, nr.5 din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia Arhitect-şef. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia pentru urbanism, proiectul de 
hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.298/2017 privind aprobarea cuantumului de 
majorare în anul 2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în 
str.M.Eminescu, nr.5 din municipiul Orăştie. 
 La punctul 36 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2018, a impozitului 
pe clădirea neîngrijită situată în str.D.Stanca, nr.1 din municipiul Orăştie. 
 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia Arhitect-şef. 
 D-l consilier Paşca Ioan dă citire raportului comisiei pentru urbanism. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi respins cu 17 voturi „împotrivă” şi o 
abŃinere. 
 În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2018, a impozitului pe clădirea 
neîngrijită situată în str.Unirii, nr.22 din municipiul Orăştie. 
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 D-l ing.Tudoraşcu Mircea dă citire raportului întocmit de DirecŃia Arhitect-şef. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia pentru urbanism, proiectul de 
hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.299/2017 privind aprobarea cuantumului de 
majorare în anul 2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, 
nr.22 din municipiul Orăştie. 
 La punctul 38 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2018, a impozitului pe 
clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, nr.42 din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia Arhitect-şef. 
 D-l consilier Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
urbanism. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.300/2017 privind aprobarea cuantumului de majorare 
în anul 2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, nr.42 din 
municipiul Orăştie. 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2018, a impozitului pe clădirea 
neîngrijită situată în str.Ghe.Lazăr, nr.2 din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia Arhitect-şef. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia pentru urbanism, proiectul de 
hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.301/2017 privind aprobarea cuantumului de 
majorare în anul 2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Ghe.Lazăr, 
nr.2 din municipiul Orăştie. 
 La punctul 40 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2018, a impozitului 
pe clădirea neîngrijită situată în str.9 Mai, nr.23 din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea dă citire raportului întocmit de DirecŃia Arhitect-şef. 
 D-l consilier Paşca Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei pentru 
urbanism. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.302/2017 privind aprobarea cuantumului de majorare 
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în anul 2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.9 Mai, nr.23 din 
municipiul Orăştie. 
  În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea cuantumului de majorare în anul 2018, a impozitului pe clădirea 
neîngrijită situată în PiaŃa Victoriei, nr.2 din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia Arhitect-şef. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia pentru urbanism, proiectul de 
hotărâre a fost avizata favorabil. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.303/2017 privind aprobarea cuantumului de 
majorare în anul 2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în PiaŃa 
Victoriei, nr.2 din municipiul Orăştie. 
 La punctul 42 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2018, a impozitului 
pe clădirea neîngrijită situată în str.dr.I.Mihu, nr.4 din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia Arhitect-şef. 
 D-l consilier Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
urbanism. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.304/2017 privind aprobarea cuantumului de majorare 
în anul 2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.dr.I.Mihu, nr.4 din 
municipiul Orăştie. 
 În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea execuŃiei bugetelor pe trimestrul IV al anului 2017. 
 D-na director Jorza Lucia dă citire raportului întocmit de DirecŃia economică. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre 
a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.305/2017 privind aprobarea execuŃiei bugetelor pe 
trimestrul IV al anului 2017. 
 La punctul 44 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind  completarea Programului anual al achiziŃiilor publice pentru anul 
2017 aprobat prin HCL nr.78/2017. 
 D-na Ardean Tatiana prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – 
Compartiment achiziŃii publice.  
 D-l consilier Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei economice. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
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proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.306/2017 privind  completarea Programului anual al 
achiziŃiilor publice pentru anul 2017 aprobat prin HCL nr.78/2017. 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind completarea HCL nr.249/2017 referitoare la aprobarea Regulamentului de 
organizare şi utilizare a locurilor de joacă şi agrement din municipiul Orăştie.  
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l consilier Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie locală, 
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.307/2017 privind completarea HCL nr.249/2017 
referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi utilizare a locurilor de 
joacă şi agrement din municipiul Orăştie. 
 
 La punctul 46 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind revocarea art.3, alin.(3) din HCL nr.259/2017 referitoare la modul 
de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea municipiului 
Orăştie. 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l consilier Petre Radu OnuŃ dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
administraŃie locală. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, dânsul îşi menŃine punctul de vedere pe care 
l-a expus cu ocazia dezbaterii proiectului de hotărâre şi a amendamentului care a 
fost aprobat, întrucât s-a constat că, unii cetăŃeni care locuiesc la blocuri 
achiziŃionau bonuri pentru lemn de foc, pe care le vindeau ulterior altor persoane 
interesate. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi respins cu unanimitate de voturi. 
 La ultimul punct al ordinii de zi, d-l viceprimar expune motivele iniŃierii 
proiectului de hotărâre privind acordarea unui aviz de principiu în vederea avizării 
de către A.N.R.S.C a preŃurilor la activitatea de apă potabilă şi canalizare-epurare 
practicate de SC Activitatea Goscom SA Orăştie. 
 D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre 
a fost avizat favorabil. 
 D-l consilier Sechi Dan Mihail arată că, din documentele înaintate de SC 
Activitatea Goscom SA Orăştie reiese că pierderile înregistrate la apă sunt în 
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procent de 40 %, iar valoarea facturilor neîncasate se ridică la suma de 100.000 lei. 
 D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, în anul 2012 rata pierderilor pe 
reŃea era undeva la 72 %, deci este o reală îmbunătăŃire în acest sens. 
 D-l consilier Popa Dorin Ioan arată că, preŃul solicitat nu este cel mai mic din 
Ńară, în Sibiu preŃul este sub cel al nostru, Ńinând cont că, apa vine tot prin cădere, 
ca şi la noi. 
 D-l ing.Timariu Nicolae, director al SC Activitatea Goscom SA Orăştie arată 
că, la partea de profit se datorează vânzării unui teren achiziŃionat de către 
municipalitate pe care se va realiza o parcare publică. Totodată, dânsul arată că, 
propunerea de majorare a preŃului apei potabile are la bază mai multe motive, 
printre care creşterea preŃului energiei electrice şi a materialelor folosite pentru 
tratarea apei, iar de anul viitor va creşte şi salariul minim pe economie. În ceea ce 
priveşte pierderile înregistrate pe reŃea acestea se datorează furturilor care au avut 
loc. În acest sens au fost făcute sesizări ale organelor abilitate pentru luarea 
măsurilor legale care se impun. În încheiere, d-l director arată că, la blocuri sunt 
încă multe cămine în afara acestora şi în perioada următoare se intenŃionează 
mutarea lor în interiorul imobilelor. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu 13 voturi „pentru” şi 5 voturi 
„împotrivă”. 
 Se adoptă Hotărârea nr.308/2017 privind acordarea unui aviz de principiu în 
vederea avizării de către A.N.R.S.C a preŃurilor la activitatea de apă potabilă şi 
canalizare-epurare practicate de SC Activitatea Goscom SA Orăştie.     
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
             Preşedinte de şedinŃă,                                                       Secretar, 
            prof.łambă Alin Adam                                   jr.Teodor Iordan 


