ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 31.08.2017 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 17. Lipsesc consilierii locali
Chira Adriana si Popa Dorin Ioan.
La şedinŃă participă d-nii primar Ovidiu Bălan, viceprimar łambă Alin Adam,
secretar Teodor Iordan şi mass-media locală.
Întrucât procesul verbal al şedinŃei de îndată din data de 04.08.2017 a fost pus la
dispoziŃia consilierilor, d-l secretar Teodor Iordan întreabă dacă există obiecŃii cu
privire la acesta. Întrucât nu există obiecŃii acesta este supus la vot şi se aprobat cu
unanimitate de voturi.
D-l primar Ovidiu Bălan propune 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 aprobarea rectificării bugetului instituŃiilor publice
şi activităŃilor finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii pe anul 2017.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al
municipiului Orăştie pentru proiectul „Modernizare străzi dr.I.Mihu, Dealul Mic,
Târgului, MoŃilor, MuzicanŃilor, Plantelor, Crişan, Tronsonul dintre Decebal şi Viilor,
Viitorului, Digului, parcare str.A.Iancu din municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara”.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al
municipiului Orăştie pentru proiectul „Ranforsare sistem rutier pe Drumul Comunal
DC 42 Orăştie – Gelmar, JudeŃul Hunedoara”.
5.Proiect de hotărâre privind completarea Programului anual al achiziŃiilor
publice pentru anul 2017 aprobat prin HCL nr.78/2017.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaŃii a Municipiului
Orăştie în oraşul înfrăŃit Criuleni – Republica Moldova în perioada 18 – 20
septembrie 2017.

7.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al
municipiului Orăştie pe anul 2017 în vederea organizării manifestării „Ziua Recoltei”.
8.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanŃilor Consiliului Local al
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municipiului Orăştie în Consiliile de AdministraŃie, în Comisia de evaluare şi
asigurare a calităŃii şi în Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenŃei, a faptelor
de corupŃie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităŃii ale
unităŃilor de învăŃământ preuniversitar din municipiul Orăştie pentru anul şcolar
2017/2018.
9.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pe perioada
septembrie – noiembrie 2017.
10.Proiect de hotărâre privind propunerea restituirii unor terenuri foştilor
proprietari.
În afara ordinii de zi, d-l primar propune :
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul
public al municipiului Orăştie a terenului intravilan înscris in CF nr.61863 Orăştie.
12.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 septembrie 2017.
13.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.169/2017 referitoare la
aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie pentru
proiectul “Canalizare pe strada Nicolae Titulescu în zona blocurilor UM Orăştie”.
14.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.170/2017 referitoare la
aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie pentru
proiectul “Canalizare menajeră în sistem gravitaŃional şi cu pompare pe străzile :
Digului, N.Titulescu, Unirii, Luncii şi Pricazului din municipiul Orăştie”.
15.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea unor hotărâri adoptate
de Consiliul Local al municipiului Orăştie în anul 2017.
16.Discutarea plângerii prealabile înregistrată sub nr.10634/30.08.2017 a
FederaŃiei NaŃionale a Pescarilor Sportivi din România.
Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerile ulterioare este supus la vot şi
aprobat în unanimitate.
La punctul 1 al odinii 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 Paşca Ioan arată că, în comisia economică proiectul de hotărâre a
fost avizat favorabil.
D-l consilier Paşca Ioan propune retragerea sumei de 90 mii lei care este
prevăzută a se aloca Colegiului NaŃional “A.Vlaicu” Orăştie pentru efectuarea unor
lucrări de reparaŃii la faŃada imobilului în vederea pregătirii centenarului colegiului,
care va fi sărbătorit în toamna anului 2019, considerând că nu este o urgenŃă. În
aceeaşi ordine de idei, această alocare nu a fost solicitată prin depunerea unor
documente justificative, ci doar verbal în urmă cu câteva şedinŃe.
D-l consilier Stoica Constantin întreabă dacă, aceste alocări de sume se fac în
baza depunerii unor documente în acest sens de către instituŃii sau aceşti bani se dau
după bunul plac. D-na director Jorza Lucia arată că, sumele se repartizează în funcŃie
de solicitări şi în cele mai multe cazuri au la baza documente justificative. D-l
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consilier Stoica Constantin arată că, aşa ar fi normal să fie depus un deviz sau o
factură pro forma cu costurile aferente.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, d-na director Giurgiu Margareta, a fost
prezentă în urmă cu câteva şedinŃe şi am dat un acord de principiu pentru alocarea
unei sume de bani necesare colegiului şi este de părere că, să nu renunŃăm acum la
acordarea respectivei sume.
D-l viceprimar łambă Alin propune 3 amendamente la proiectul de hotărâre,
după cum urmează :
- alocarea sumei de 52,77 mii lei în vederea achiziŃionării unui autoturism
Dacia Logan pentru Serviciul PoliŃia Locală,
- alocarea sumei de 77,35 mii lei în vederea realizării unor lucrări la gardul de
împrejmuire al Şcolii Gimnaziale „D.Stanca” Orăştie
- alocarea sumei de 119 mii lei în vederea achiziŃionării şi montării
echipamentului pentru locul de joacă din str.Pricazului.
D-l viceprimar arată că, sumele respective vor fi retrase de la capitolul 84.02
“Transporturi” – “Modernizare străzi”.
D-l consilier Molocea Mihai arată că în prima parte a anului când a fost aprobat
bugetul local a fost propus un amendament din partea consilierilor liberali pentru
amenajarea locului de joacă din str.Pricazului şi acea propunere a fost respinsă, acum
se pare că există bani. Cu privire la suma solicitată pentru Colegiul NaŃional
„A.Vlaicu”, consiliul a dat un acord de principiu în vederea alocării respectivei sume,
trebuie să înŃelegem că d-na director o face pentru instituŃie şi pentru un motiv bine
întemeiat.
D-l viceprimar arată că, d-na director Giurgiu a făcut o informare în respectiva
şedinŃă, nu a fost nimic aprobat, însă nu a depus niciun document în acest sens.
pentru
aprobarea
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar
amendamentelor şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Amendamentul d-lui consilier Paşca Ioan se supune la vot şi se aprobă cu 13
voturi “pentru” şi 4 voturi “împotrivă”.
Amendamentele d-lui viceprimar łambă Alin sunt supuse, pe rând la vot şi
aprobate cu 13 voturi “pentru”, iar 4 consilieri s-au abŃinut (consilierii locali Bulz
Dionisie, Molocea Mihai Iulian, Sechi Dan Mihail, Stoica Constantin Nicolae).
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în
unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.176/2017 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 aprobarea rectificării 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 viceprimar łambă Alin propune transferarea în cadrul aceluiaşi capitol a
sumei de 40 mii lei prevăzută în bugetul C.S.M Dacia Orăştie 2011 de la capitolul
„Salarii” la capitolul „Bunuri şi servicii”, sumă care va fi destinată pentru plată
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sportivilor, urmând ca în perioada următoare să fie încheiate contracte de activitate
sportivă cu aceştia, existând în prezent acoperire din punct de vedere legal, ca urmare
a modificării Legii sportului.
D-l consilier Stoica Constantin arată că, dânsul în perioada în care a fost membru
în Comitetul Director al C.S.M Dacia Orăştie 2011 a propus aceleaşi lucru, să fie
încheiate contracte de prestări servicii cu timp parŃial, însă nu s-a dorit acest lucru,
acum ideea a fost preluată de către alte persoane.
D-l viceprimar arată că, la momentul respectiv, legea nu ne permitea acest lucru,
însă acum ca urmare a modificărilor legislative putem facem acest lucru.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea amendamentului şi a
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Amendamentului d-lui viceprimar se supune la vot şi se aprobă unanimitate de
voturi.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în
unanimitate.
Este adoptată Hotărârea nr.177/2017 privind aprobarea rectificării 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
aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie pentru
proiectul „Modernizare străzi dr.I.Mihu, Dealul Mic, Târgului, MoŃilor, MuzicanŃilor,
Plantelor, Crişan, Tronsonul dintre Decebal şi Viilor, Viitorului, Digului, parcare
str.A.Iancu din municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara”.
D-l ing.Pojoni Oliver prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-nii consilieri Paşca Ioan şi łambă Alin arată că, în comisia economică şi 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.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.178/2017 privind aprobarea asigurării finanŃării de la
bugetul local al municipiului Orăştie pentru proiectul „Modernizare străzi dr.I.Mihu,
Dealul Mic, Târgului, MoŃilor, MuzicanŃilor, Plantelor, Crişan, Tronsonul dintre
Decebal şi Viilor, Viitorului, Digului, parcare str.A.Iancu din municipiul Orăştie,
judeŃul Hunedoara”.
La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului
Orăştie pentru proiectul „Ranforsare sistem rutier pe Drumul Comunal DC 42 Orăştie
– Gelmar, JudeŃul Hunedoara”.
D-l ing.Pojoni Oliver dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.
D-nii consilieri Paşca Ioan şi łambă Alin prezintă pe rând rapoartele de avizare
ale comisiei economice şi 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 se aprobă cu unanimitate de voturi.
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Se adoptă Hotărârea nr.179/2017 privind aprobarea asigurării finanŃării de la
bugetul local al municipiului Orăştie pentru proiectul „Ranforsare sistem rutier pe
Drumul Comunal DC 42 Orăştie – Gelmar, JudeŃul Hunedoara”.
În continuare, 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-l ing.Pojoni Oliver prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
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.
D-l viceprimar arată că, este necesară modificarea şi completarea Programului
anului al achiziŃiilor publice, ca urmare a amendamentelor ce au aprobate la proiectul
de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local. În acest sens propune
modificarea poziŃiei nr.86 – “Procurare şi montare echipamente loc de joacă pentru
copii” – valoare 184.034 lei fără TVA şi completarea cu o nouă poziŃie nr.190 –
„AchiziŃionare autoturism Dacia Logan pentru Serviciul PoliŃia Locală” – valoare
44.350 lei fără TVA.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentului şi a proiectului de hotărâre este de 13 voturi.
Amendamentul d-lui viceprimar 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.
D-l secretar arată că, urmare a acestui fapt, se va modifica titlul hotărârii, care va
avea următorul cuprins : „Hotărâre privind modificarea completarea Programului
anual al achiziŃiilor publice pentru anul 2017 aprobat prin HCL nr.78/2017”.
Totodată, articolul 1 al hotărârii se va modifica şi completa, urmând a avea două
aliniate.
Este adoptată Hotărârea nr.180/2017 privind modificarea şi completarea
Programului anual al achiziŃiilor publice pentru anul 2017 aprobat prin HCL
nr.78/2017.
La punctul 6 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaŃii a Municipiului Orăştie în oraşul
înfrăŃit Criuleni – Republica Moldova în perioada 18 – 20 septembrie 2017.
D-na ec.Doboş Carmen prezintă raportul întocmit de compartimentul de
specialitate arătând că, în locul d-lui Terchet Narcis, care din motive personale nu
poate să însoŃească delegaŃia, este propus d-l prof.Simedrea Miron, reprezentant al
DespărŃământului ASTRA Orăştie.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre a
fost avizat favorabil.
D-l consilier Stoica Constantin consideră că, ar fi normal ca din delegaŃie să facă
parte doar consilieri locali şi nu angajaŃi din aparatul Primăriei.
D-l viceprimar łambă Alin Adam propune ca din delegaŃie să facă parte d-l
consilier Pîndărelu Nicolae, ca reprezentant al Consiliului local şi pe d-na consilier
Şerban Angela Liliana, ca reprezentant al unei unităŃi de învăŃământ.
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D-l consilier Molocea Mihai propune ca din delegaŃie sa facă parte d-l consilier
Bulz Dionisie.
D-l secretar Teodor Iordan 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 secretar propune o pauză de 10 minute pentru a întocmi
buletinele de vot.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre
este de 10 voturi.
După pauză, d-l secretar prezintă buletinul de vot şi explică procedura după care
se va desfăşura votul.
În continuare, d-l secretar 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 secretar procedează la numărarea voturilor în
public şi întocmesc un proces verbal constatator al rezultatului votării, arătând că cei
17 consilieri prezenŃi au votat, fiind înregistrate următoarele rezultate : d-l consilier
Pîndărelu Nicolae – 13 voturi “pentru”, d-na consilier Şerban Angela Liliana – 17
voturi “pentru” şi d-l consilier Bulz Dionisie – 4 voturi “pentru”. În consecinŃă
consilierii locali Pîndărelu Nicolae şi Şerban Angela Liliana vor face parte din
delegaŃia respectivă.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 13 voturi “pentru”, iar 4
consilieri s-au abŃinut de la vot (consilierii locali Bulz Dionisie, Molocea Mihai
Iulian, Sechi Dan Mihail, Stoica Constantin Nicolae).
Se adoptă Hotărârea nr.181/2017 privind aprobarea deplasării unei delegaŃii a
Municipiului Orăştie în oraşul înfrăŃit Criuleni – Republica Moldova în perioada 18 –
20 septembrie 2017.
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
2017 în vederea organizării manifestării „Ziua Recoltei”.
D-l ing.Pistol Eugen dă citire raportului întocmit de Casa de Cultură „Alexandru
GrozuŃă” Orăştie.
D-l consilier Paşca Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei economice.
D-l consilier Molocea Mihai arată că, în comisia de specialitate au fost unele
discuŃii în sensul majorării sumei alocate pentru această acŃiune. În acest sens, dânsul
propune suplimentarea cu 1.000 lei a bugetului alocat pentru această manifestare, iar
sursa de finanŃare este capitolul bugetar de unde s-a retras suma de 90 mii lei, care nu
s-au alocat Colegiului NaŃional „A.Vlaicu”.
D-l ing.Pistol Eugen consideră că, dacă se doreşte suplimentarea bugetului
manifestării, ca să se poată acorda şi o ciocolată este nevoie de 1.200 lei.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, din discuŃiile purtate cu d-l Pistol Eugen cu
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ocazia şedinŃei pe comisii, s-a hotărât ca respectiva sumă să fie luată de la capitolul
unde sunt prevăzuŃi bani pentru acŃiunile culturale, urmând ca, în ultimul trimestru
bugetul prevăzut să fie rectificat în acest sens.
D-l viceprimar propune suplimentarea bugetului iniŃial cu suma de 1.200 lei.
Preşedintele de şedinŃă îl întreabă pe d-l consilier Molocea Mihai dacă îşi
menŃine propunerea sau o retrage.
D-l consilier Molocea Mihai arată că, este de acord să îşi retragă propunerea, dar
cu condiŃia suplimentarii cu suma necesară pentru a se putea oferi copiilor mai mult
de o diplomă.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentului şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Amendamentul d-lui viceprimar 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.182/2017 privind alocarea unei sume de bani din
bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2017 în vederea organizării manifestării
„Ziua Recoltei”.
La punctul 8 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind desemnarea reprezentanŃilor Consiliului Local al municipiului
Orăştie în Consiliile de AdministraŃie, în Comisia de evaluare şi asigurare a calităŃii şi
în Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenŃei, a faptelor de corupŃie şi
discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităŃii ale unităŃilor de
învăŃământ preuniversitar din municipiul Orăştie pentru anul şcolar 2017/2018.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-na consilier Cîndea LenuŃa arată că, în comisia pentru învăŃământ, sănătate,
sport, cultura si culte, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
Preşedintele de şedinŃă solicită să se facă propuneri nominale pentru desemnarea
reprezentanŃilor Consiliului local în consiliile de administraŃie şi în comisia de
evaluare şi asigurarea calităŃii şi în comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenŃei, a
faptelor de corupŃie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităŃii.
D-l viceprimar propune ca din consiliile de administraŃie să facă parte următorii
consilieri : d-nii Petre Radu şi Pîndărelu Nicolae – Colegiul NaŃional “A.Vlaicu”, d-l
Paşca Ioan – Liceul Tehnologic “N.Olahus”, d-l consilier Stănculesc Valentin Silviu Şcoala Gimnazială “dr.A.Vlad”, d-le Roşu Mariana Dorina şi Şerban Angela Liliana Şcoala Gimnazială “D.Stanca”, d-na Ardelean Dana Alina şi d-l Sechi Dan Mihail –
GrădiniŃa “CăsuŃa cu Poveşti” şi d-l Dungan Dorian – GrădinŃa „Ştrumfii”.
Pentru desemnarea reprezentanŃilor în comisiile de evaluare şi asigurarea
calităŃii, d-l viceprimar face următoarele propuneri : d-l consilier Stănculesc Valentin
Silviu – Colegiul NaŃional “A.Vlaicu”, d-l consilier Ionică Mircea - Liceul Tehnologic
“N.Olahus” şi Şcoala Gimnazială “dr.A.Vlad”, d-l consilier Pîndărelu Nicolae Şcoala Gimnazială “D.Stanca”, d-l consilier Popa Dorin Ioan – GrădiniŃa “CăsuŃa cu
Poveşti” şi d-l consilier Petre Radu OnuŃ – GrădinŃa „Ştrumfii”.
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D-l viceprimar propune ca din comisiile pentru prevenirea şi eliminarea
violenŃei, a faptelor de corupŃie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea
interculturalităŃii să facă parte următorii consilieri : d-l consilier Paşca Ioan – Colegiul
NaŃional “A.Vlaicu”, d-na consilier Chira Adriana - Liceul Tehnologic “N.Olahus”, dna consilier Roşu Mariana Dorina – Şcoala Gimnazială “dr.A.Vlad” şi d-l consilier
Stănculesc Valentin Silviu – Şcoala Gimnazială “D.Stanca” .
D-l consilier Molocea Mihai face următoarele propuneri pentru consiliile de
administraŃie, după cum urmează : d-l consilier Molocea Mihai – Colegiul NaŃional
„A.Vlaicu” , d-na consilier Chira Adriana – Liceul Tehnologic „N.Olahus”, d-l
consilier Popa Dorin Ioan – Şcoala Gimnazială „dr.A.Vlad” şi d-l consilier Stoica
Constantin Nicolae – Şcoala Gimnazială „D.Stanca”.
D-l secretar Teodor Iordan 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 secretar propune o pauză de 10 minute pentru a întocmi
buletinele de vot.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre
este de 8 voturi.
După pauză, d-l secretar prezintă buletinul de vot şi explică procedura după care
se va desfăşura votul.
În continuare, d-l secretar înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, câte 3
buletine, fiecărui consilier, care intră în cabina special amenajată, apoi introduce
buletinele de vot în urnă. Cabina de vot şi urna se află în faŃa consilierilor.
După încheierea votării, preşedintele de şedinŃă procedează la deschiderea urnei
în faŃa consilierilor, deschide fiecare buletin de vot şi le arată cum s-a votat, apoi îl
pune pe masa prezidiului.
Apoi, preşedintele de şedinŃă şi d-l secretar procedează la numărarea voturilor în
public şi întocmesc 3 procese verbale constatatoare ale rezultatului votării, arătând că
cei 17 consilieri prezenŃi au votat, fiind înregistrate următoarele rezultate : Petre Radu
OnuŃ – 13 voturi „pentru”, Pîndărelu Nicolae – 13 voturi „pentru”, Molocea Mihai
Iulian – 4 voturi “pentru”, Paşca Ioan – 14 voturi „pentru”, Chira Adriana – 3 voturi
“pentru, ”Stănculesc Valentin Silviu – 14 voturi „pentru”, Popa Dorin Ioan – 3 voturi
„pentru”, Şerban Angela Liliana – 14 voturi „pentru”, Roşu Mariana Dorina – 14
voturi “pentru”, Stoica Constantin Nicolae - 3 voturi “pentru”, Ardelean Dana Alina –
17 voturi „pentru”, Sechi Dan Mihail – 17 voturi „pentru” – Consiliile de
AdministraŃie, Stănculesc Valentin Silviu – 16 voturi „pentru”, Ionică Mircea – 16
voturi „pentru”, Pîndărelu Nicolae - 16 voturi „pentru”, Popa Dorin Ioan – 15 voturi
„pentru”, Petre Radu OnuŃ – 15 voturi “pentru” – Comisiile pentru evaluarea şi
asigurarea calităŃii, Paşca Ioan – 16 voturi “pentru”, Chira Adriana – 13 voturi
„pentru”, Roşu Mariana Dorina –
16 voturi „pentru”, Stănculesc Valentin
Silviu – 16 voturi „pentru” – Comisiile pentru prevenirea şi eliminarea violenŃei, a
faptelor de corupŃie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităŃii.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în
unanimitate.
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Se adoptă Hotărârea nr.183/2017 privind desemnarea reprezentanŃilor Consiliului
Local al municipiului Orăştie în Consiliile de AdministraŃie, în Comisia de evaluare
şi asigurare a calităŃii şi în Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenŃei, a
faptelor de corupŃie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităŃii
ale unităŃilor de învăŃământ preuniversitar din municipiul Orăştie pentru anul şcolar
2017/2018.
D-nii consilieri Molocea Mihai Iulian şi Stoica Constantin Nicolae solicită
permisiunea de a se retrage de la lucrările şedinŃei invocând motive personale.
Solicitarea se supune al vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
alegerea preşedintelui de şedinŃă pe perioada septembrie – noiembrie 2017.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier Stănculesc Valentin arată că, în urma discuŃiilor purtate, comisia
pentru administraŃie locală propune ca şedinŃele pe următoarele
3 luni să fie
conduse de către d-l consilier Paşca Ioan.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea amendamentului şi a
proiectului de hotărâre este de 8 voturi.
Amendamentul comisiei de specialitate 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.184/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pe
perioada septembrie – noiembrie 2017.
La punctul 10 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind propunerea restituirii unor terenuri foştilor proprietari.
D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier Stănculesc Valentin arată că, în comisia pentru administraŃie
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.185/2017 privind propunerea restituirii unor terenuri
foştilor proprietari.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Orăştie a
terenului intravilan înscris in CF nr.61863 Orăştie.
D-l ing.Pojoni Oliver prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-nii consilieri Stănculesc Valentin şi łambă Alin dau citire, pe rând, rapoartelor
de avizare ale comisiei pentru administraŃie locală şi al comisiei pentru urbanism.
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.186/2017 privind aprobarea trecerii din domeniul privat
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în domeniul public al municipiului Orăştie a terenului intravilan înscris in CF
nr.61863 Orăştie.
La punctul 12 al ordinii de zi, 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 septembrie 2017.
D-l ing.Pojoni Oliver prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Stănculesc Valentin 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.187/2017 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 septembrie 2017.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind modificarea HCL nr.169/2017 referitoare la aprobarea asigurării finanŃării de
la bugetul local al municipiului Orăştie pentru proiectul “Canalizare pe strada Nicolae
Titulescu în zona blocurilor UM Orăştie”.
D-na ec.Doboş Carmen dă citire raportului întocmit de Biroul de dezvoltare
locală şi proiecte.
D-l consilier Paşca Ioan prezintă raportul de avizare 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.188/2017 privind modificarea HCL nr.169/2017
referitoare la aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie
pentru proiectul “Canalizare pe strada Nicolae Titulescu în zona blocurilor UM
Orăştie”.
La punctul 14 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind modificarea HCL nr.170/2017 referitoare la aprobarea asigurării
finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie pentru proiectul “Canalizare
menajeră în sistem gravitaŃional şi cu pompare pe străzile : Digului, N.Titulescu,
Unirii, Luncii şi Pricazului din municipiul Orăştie”.
D-na ec.Doboş Carmen prezintă raportul întocmit de Biroul dezvoltare locala şi
proiecte.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică, 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.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.189/2017 privind modificarea HCL nr.170/2017
referitoare la aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie
pentru proiectul “Canalizare menajeră în sistem gravitaŃional şi cu pompare pe străzile
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: Digului, N.Titulescu, Unirii, Luncii şi Pricazului din municipiul Orăştie”.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
modificarea şi completarea unor hotărâri adoptate de Consiliul Local al municipiului
Orăştie în anul 2017.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier Stănculesc Valentin dă citire raportului de avizare al comisiei pentru
administraŃie locală.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 8 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.190/2017 privind modificarea şi completarea unor
hotărâri adoptate de Consiliul Local al municipiului Orăştie în anul 2017.
La punctul 16 al ordinii de zi, d-l director Costoiu Călin dă citire plângerii
prealabile depusă de FederaŃia NaŃională a Pescarilor Sportivi din România prin care
solicită anularea HCL nr.148/2017 motivând că, aceasta este o hotărâre abuzivă, fiind
încălcată legea şi contractul de asociere nr.4992/2010. Totodată, se mai arată că,
respectivul contract nu poate fi reziliat prin hotărâre a Consiliului local şi prin aceasta
se urmăreşte deposedarea F.N.P.S.R de obiectivele de investiŃii realizate, aşa cum
reiese din art.3 al hotărârii şi nicidecum folosirea terenului ca păşune. În consecinŃă se
solicită anularea respectivei hotărâri, în caz contrar va fi sesizata instanŃa de
contencios administrativ, precum şi organele de cercetare penală pentru cercetarea
infracŃiunii de abuz în serviciu.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, vom fi de acord să revocăm hotărârea în
momentul în care cei de la F.N.P.S.R ne aduc un sturion din acele bălŃi, întrucât, d-l
Popescu Ştefan la aprobarea contractului de asociere a promis că va popula bălŃile cu
sturioni. De asemenea a arătat că, va amenaja pe propria cheltuială bălŃi care le va
popula cu peşti şi vor construi căsuŃe de vacanŃă, pensiune, foişoare, etc lucru ce nu sa întâmplat. Scopul investiŃiei a fost să se vândă balastul la autostrada, cum s-a făcut
în multe locuri.
Supusă la vot, solicitarea de revocare a HCL nr.148/2017 se respinge în
unanimitate.
În încheiere preşedintele de şedinŃă îi da cuvântul d-lui jr.Moş Marius, şeful
PoliŃiei locale, care face o scurtă prezentare a activităŃii serviciului pe trimestrul II al
acestui an.
D-l consilier Pîndărelu Nicolae dă citire unei cereri semnată de 27 de cetăŃeni
care locuiesc pe str.Plantelor care a fost depusă în urmă cu aproximativ 1 an de zile
care este adresată PoliŃiei locale. Aceştia sunt nemulŃumiŃi de faptul că, în zona unde
locuiesc sunt deranjaŃi de persoane de etnie romă care perturbă liniştea publică, îi
agresează verbal, fiind de multe ori sub influenŃa alcoolului, băutura fiind cumpărată
de la magazinul alimentar al d-lui Danciu. În aceeaşi ordine de idei, d-l consilier arată
că, este nemulŃumit de activitatea PoliŃiei locale, d-l Moş ne prezintă date statistice,
din care reiese că totul este bine, în realitate nu se face nimic pentru rezolvarea
problemei din zona magazinului de pe str.Plantelor, unde în mod frecvent se adună un
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număr de 20, uneori chiar 40 de persoane de etnie romă, care deranjează liniştea
publică în zonă. În încheiere dânsul arată că, şeful PoliŃiei locale încasează un salariu
de peste 5.000 lei lunar şi rezultatele muncii nu sunt pe măsura remuneraŃiei şi dacă ar
fi în locul acestuia şi-ar înainta demisia.
D-l jr.Moş Marius arată că, PoliŃia Locală are în prezent un efectiv de 29 de
angajaŃi, din care 16 au atribuŃii de pază, iar 11 au atribuŃii pe ordine publică şi
patrulare. Echipajul de patrulare este format din 2 poliŃişti, care au o dotare precară,
care nu pot face faŃă la un grup mai mare de 6 persoane, nicidecum la 20 sau mai
multe persoane.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, PoliŃia Locală are în structura sa un poliŃist care
are atribuŃii pe control comercial, care ar trebui să ia măsurile legale, din punctul
dânsului de vedere magazinul de pe str.Plantelor funcŃionează ilegal. Totodată, dânsul
mai arată că, sunt mai multe puncte cu probleme şi anume în zona Băncii
Transilvania, la locul de joaca din apropierea Bisericii Greco-Catolice, la terenul de
tenis din zona blocului 14 de pe str.Mureşul şi aşa cum s-a prezentat mai înainte pe
str.Plantelor, în zona magazinului d-lui Danciu. În aceeaşi ordine de idei, d-l consilier
mai arată că, cetăŃenii care locuiesc în zona blocului 14 din str.Mureşul, sunt deranjaŃi
de persoanele care frecventează locul de joacă aflat în apropriere, au făcut sesizări,
PoliŃia a venit cu maşina şi cu girofarul pornit, şi normal că, cei care au făcut gălăgie
au fugit ascuzându-se prin tufişuri, ar trebui ca poliŃiştii să patruleze pe jos, în special
în zona blocurilor. În încheiere,
d-l consilier este de părere că, d-l Moş ar trebui
să facă solicitări pentru dotarea corespunzătoare a PoliŃiei locale şi să fie prevăzute în
bugetul local al anului viitor sumele necesare în acest scop.
D-l jr.Moş Marius arată că, în ceea ce priveşte problemele semnalate de d-nii
consilieri, au fost date avertismente celor care tulbură liniştea în zona magazinului de
pe str.Plantelor, în zona blocurilor 13 şi 14 din str.Mureşul au fost invitaŃi la sediul
PoliŃiei un număr de 4 părinŃi ai copiilor are au deranjat liniştea în zonă, iar 3 tineri au
fost sancŃionaŃi contravenŃional. Totodată, dânsul arată că, în urmă cu câteva
săptămâni o patrulă a PoliŃiei locale a fost bruscată şi ultragiată în zona Băncii
Transilvania de o persoană aflată în stare de ebrietate, care ulterior a fost imobilizată
şi condusă la sediu şi a fost sancŃionată contravenŃional. În aceeaşi zonă mai multe
persoane care au distrus în mod intenŃionat corpurile de iluminat stradal au fost
identificate cu ajutorul camerelor de supraveghere şi sancŃionate contravenŃional. În
ceea ce priveşte afirmaŃia d-lui consilier Pîndărelu Nicolae în legătură cu salariul pe
care îl primeşte în calitate de şef serviciu, acesta nu depăşeşte 5.000 lei lunar, iar
dânsul a promovat un examen în urma căruia a ocupat acest post, iar experienŃa
acumulată ca şi cadru militar îl ajută în îndeplinirea sarcinilor aferente postului.
D-l consilier Pîndărelu Nicolae arată că, din punct de vedere al informărilor totul
pare în regulă, în schimb rezultatele sunt cu totul altele.
D-l primar Ovidiu Balan îşi exprimă convingerea că lucrurile se pot îmbunătăŃii,
consilierii au tot dreptul să ceară rapoarte de activitate ale serviciilor locale şi să
primească răspunsuri la problemele ridicate de aceştia.
D-l consilier Pîndărelu Nicolae arată că, în urmă cu câteva şedinŃe a fost adoptată
o hotărâre prin care Consiliul local a aprobat transformarea unui post de bibliotecar la
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Şcoala Gimnazială “dr.A.Vlad” Orăştie şi din informaŃiile dânsului a înŃeles că acesta
nu este încă ocupat şi peste câteva săptămâni începe noul an şcolar şi se pune
problema cine va îndeplini sarcinile care implică acest post şi dacă d-na consilier
Ştefănie Maria, inspector şcolar general ne poate oferi unele explicaŃii în acest sens.
D-na consilier Ştefănie Maria arată că, unităŃile şcolare prin intermediul
Consiliilor de administraŃie au întreaga responsabilitate in ceea ce priveşte
organizarea concursurilor în scopul ocupării posturilor, Inspectoratul Şcolar JudeŃean
a dat aviz favorabil în acest sens, iar mai multe amănunte poate oferi conducerea
Şcolii Gimnaziale „dr.A.Vlad” Orăştie.
D-l consilier Bulz Dionisie, director al unităŃii şcolare amintite arată că, după
aprobarea obŃinută din partea Consiliului local au fost organizate două comisii, una de
concurs şi alta de contestaŃii, concursul a avut loc, iar ulterior una dintre candidate a
contestat rezultatul, pe motiv că, rezultatele nu au fost afişate pe pagina de internet a
unităŃii şcolare. În momentul de faŃă nu avem o persoană care să se ocupe de această
secŃiune, d-na secretar căreia i s-a dat în sarcină nu are competenŃe informatice, astfel
că, urmează să fie reluată întreaga procedură de concurs.
D-l consilier Pîndărelu Nicolae solicită Inspectoratului Şcolar să ia măsurile
legale care se impun, iar cine este vinovat să fie sancŃionat, începând cu directorul
unităŃii de învăŃământ.
D-l consilier Pîndărelu Nicolae arată că, în curtea Şcolii Gimnaziale „dr.A.Vlad”
a fost realizată o construcŃie din lemn şi doreşte să ştie dacă au fost obŃinute avizele
cerute de lege. I se răspunde de către d-l director Bulz Dionisie, care arată că,
respectiva construcŃie este o filigorie, nu are fundaŃie şi este amenajata pe piloni şi nu
are nevoie de autorizaŃie de construire.
D-l viceprimar łambă Alin arată că, în legătură cu această problemă, filigoria a
fost realizata fără a avea emisă autorizaŃie de construire aşa cum impune legea, există
anumite riscuri, construcŃia nu are balustradă, dacă se întâmplă un accident, cei care
au aprobat realizarea acesteia vor fi traşi la răspundere.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinŃă,
ing.Petre Radu OnuŃ

Secretar,
jr.Teodor Iordan
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