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            ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
   CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 24 iunie 2021 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al 
municipiului Orăștie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită. 
 La apelul nominal al secretarului general sunt prezenți 17 consilieri locali din totalul 
de 19 consilieri locali în funcție. Lipsesc consilierii locali Luca Constantin și Suciu 
Nicolae Ilie.  
 La ședință participă primar ing.Ovidiu Bălan, viceprimar prof.Ovidiu Cristian 
Hendrea, secretar general Teodor Iordan, directori și funcționari publici din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului și mass-media locală. 
 Dl secretar general precizează că, procesul verbal al ședinței ordinare din data de 27 
mai 2021 a fost pus la dispoziția consilierilor locali și întreabă dacă există obiecții cu 
privire la acesta. Întrucât nu există obiecții procesul verbal este supus la vot și aprobat cu 
unanimitate de voturi. 
 Președintele de ședință, dna consilier local Giurgiu Margareta prezintă următorul 
proiect al ordinii de zi :   
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului  local al municipiului 
Orăștie pe anul 2021. 
 2.Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a  imobilului situat în Piața 
Victoriei, nr.8 din Municipiul Orăștie către Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva. 

3.Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a  imobilului situat în 
str.N.Titulescu, nr.66 din Municipiul Orăștie către Serviciul Public de Gospodărire 
Comunală Orăștie. 
 4.Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea  închirierii, a unor locuințe 
de serviciu pentru tineri construite prin fonduri ANL situate în str.Plantelor, nr.2 din 
municipiul Orăştie. 
 5.Proiect de hotărâre privind atribuirea cu chirie a unor locuințe de necesitate 
situate în str.Plantelor din municipiul Orăștie. 
 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuințe 
construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.81, apartamentul nr.2 din municipiul 
Orăştie, str.Pricazului. 
 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei unui contract de 
concesiune pentru terenul aferent garajului din municipiul Orăștie situat în 
str.N.Titulescu, care expiră în luna iulie 2021. 
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 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții şi a organigramei 
Spitalului Municipal Orăştie.    
 9.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri necesare organizării 
concursului pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil în  cadrul 
Spitalului Municipal Orăștie. 
 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului burselor școlare până la 
sfârșitul anului 2021.    
 11.Proiect de hotărâre  privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al 
Municipiului Orăștie a unui președinte de ședință care va conduce ședințele în luna 
iulie 2021. 
 În afara ordinii de zi, dl primar propune : 

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea redistribuirii unor sume in cadrul 
bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii în anul 2021. 

13.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru  
imobilul –  Ansamblul urban „Str.Viilor”, monument istoric  din Municipiul Orăștie, 
strada Viilor, nr.18, județul Hunedoara. 
 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Acordul de 
parteneriat dintre U.A.T Municipiul Orăștie prin Consiliul Local al Municipiului 
Orăștie și U.A.T Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara, în vederea 
promovării proiectului „Realizarea Muzeului Civilizației Dacice cu reabilitarea și 
modernizarea străzilor de acces în municipiul Orăștie” aprobat prin H.C.L 
nr.314/2018. 
 15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Acțiuni de conștientizare 
pentru transparența și consolidarea integrității la nivelul U.A.T Municipiul Orăștie”. 
 16.Informare privind vizita unei delegații din orașul înfrățit Fenouillet-Franța în 
municipiul Orăștie. 
 Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerile ulterioare este supus la vot și 
aprobat în unanimitate.  
 La primul punct al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele 
inițierii proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului  local al 
municipiului Orăștie pe anul 2021. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan da citire raportului de avizare al comisiei pentru 
activități economico-financiare. 
 Dl viceprimar Ovidiu Cristian Hendrea propune următoarele amendamente : 
 - pentru întocmirea unui Plan Urbanistic Zonal, în str.Gării, nr.5 în vederea 
parcelării terenului și crearea de spații industriale, este necesară alocarea sumei de 60 mii 
lei, urmând ca suma să fie retrasă de la obiectivul „Amenajarea zonei din fața Primăriei”.  
 - la capitolul 8402 „Transporturi” la partea „Cheltuieli de capital” suma de 35,11 
mii lei se prevede pentru achiziționarea a 10 bănci și la „Bunuri și servicii” suma de 6,20 
mii lei pentru achiziționare coșuri în incinta Parcului „Orăștie Arena Park”. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan precizează că, referitor la întocmirea Planului 
Urbanistic Zonal, sunt unele solicitări din partea unor societăți comerciale din 
municipiului Orăștie, care doresc să concesioneze teren în incinta fostei Întreprinderi „11 
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Iunie”, dar în acest sens este necesar a se face parcelarea terenului și întocmirea unui 
P.U.Z și este în interesul nostru să punem zona în valoare. Firmele care și-au manifestat 
interesul vor avea nevoie de parcele până în 5000 mp și doresc să construiască hale de 
producție în toate domeniile activitate, terenul în prezent nu are nicio utilitate. 
 Dl consilier local Bota Adrian întreabă dacă va fi făcut un alt drum de acces la 
aceste parcele sau va fi același care este în prezent, care trece prin zona unde sunt 
locuințe. 
 Dl primar precizează că se va realiza un alt drum care va merge paralel cu 
locuințele, ca ulterior să se poate face parcelarea pe ambele părți. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie întreabă daca locuințele care sunt în zonă sunt legal 
construite? I se răspunde de către dl primar, care arată că, acele locuințe nu sunt în 
regulă, putem să extindem Planul Urbanistic Zonal și să reglementăm și această 
problemă.  
 Dl consilier local Bulz Dionisie este de părere că, dacă se va face un P.U.Z, poate se 
reușește să fie luată în calcul și zona de dincolo de calea ferată, cei care locuiesc acolo nu 
au utilitățile necesare. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan arată că, este o oportunitate să dezvoltăm această zona, 
terenurile vor fi concesionate prin licitație publică și se vor atribui în funcție de solicitări, 
cu această ocazie am putea să reglementăm și situația acelor grădini care sunt în zonă, cei 
care le folosesc nu plătesc nimic pentru terenul pe care îl folosesc și să hotărâm ce dorim 
să facem, dar este la latitudinea Consiliului local dacă este oportun sau nu, în acest sens 
am propus alocarea unei sume pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează faptul că, înainte de anul 1989 au fost 
date loturi de teren, persoanelor care doreau să le lucreze și să producă legume pentru 
propria gospodărie, au fost atribuite mai multe loturi, iar după anul 1989 au început să 
construiască, fără a avea autorizație, terenul nu a fost intabulat pe municipiul Orăștie 
pentru că, nu a existat posibilitatea legală și așa au fost realizate mai multe locuințe, iar 
proprietarii nu plătesc impozit pentru acestea. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin întreabă care este situația cu terenurile din 
apropierea râului, acolo sunt și locuințe. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan arată că, în Planul Urbanistic General terenul este 
prevăzut ca zona inundabilă, dar se poate reglementa situația, există o procedură prin 
care poate să nu mai fie încadrat ca inundabil. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin este de părere că, dacă se va realiza un 
drum de acces la aceste terenuri, probabil investitorii vor avea pretenții să aibă asigurată 
infrastructura de apă și canalizare, care se va face tot pe cheltuiala Consiliului local, 
întocmim P.U.Z-ul pe banii noștri, dar trebuie să îi obligăm să aibă canalizare, altfel își 
vor face fose septice. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie consideră că, municipalitatea trebuie să asigure 
utilitățile până la marginea proprietății, nu să îi obligăm să și le aducă dânșii. 
 Dl primar arată că, agenții economici interesați să concesioneze teren sunt din 
municipiul Orăștie și care doresc să își extindă activitatea. De asemenea, se intenționează 
ca în zona de la podul fostului C.A.P  până în zona târgului, pe partea stângă, să parcelăm 
și acel teren pentru locuri de case, care este nefolosit, mai sunt și câteva grădini, dar 
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trebuie să identificăm sursa de finanțare în acest sens. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin este de părere că, este o propunere pe 
bază de informații, la momentul de față nu avem toate informațiile necesare, să se 
prezinte pe ședința viitoare un plan pe ceea ce s-a cerut, ce terenuri sunt în afară de cel 
propus spre parcelare, ca să putem lua o hotărâre în cunoștință de cauză. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan precizează faptul că, din câte cunoaște este vorba de 
terenuri pe care sunt amenajate grădini. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin arată că, în zonă sunt construite și case, 
există un bloc care este legal construit, este un service, precum și 10 locuințe unde 
locuiesc diverse persoane, deci trebuie să avem informațiile necesare pentru a aproba 
întocmirea ulterioară a Planului Urbanistic Zonal. 
 Dl primar precizează că, pentru a putea concesiona pe viitor terenul din incinta 
fostei Întreprinderi „11 Iunie”, trebuie să parcelăm terenul și să întocmim un P.U.Z. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin arată că, în urmă cu ceva timp am trecut 
unele terenuri în proprietatea municipiului Orăștie și am parcelat, inclusiv s-a acordat o 
concesiune în această zonă. 
 Dl director Costoiu Călin menționează faptul că, nu este concesionată nicio parcelă, 
ulterior se vor putea concesiona prin licitație publică. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, terenul a fost trecut în proprietatea 
noastră și ulterior se va parcela și concesiona. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan menționează că, suma solicitată pentru a întocmit 
Planul Urbanistic Zonal este pentru efectuarea parcelării suprafeței de 3000 mp și dacă se 
dorește putem extinde acest plan și la terenurile unde sunt acele grădini și restul 
construcțiilor. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie este de părere că, ar trebui să amânăm toată discuția 
și pentru viitoarea ședință să ne fie prezentat pentru acest Plan Urbanistic Zonal  trei 
variante cu minimul necesar ca să asigurăm cererile care sunt în prezent, o variantă mai 
mare și una mai amplă, ca să putem aproba în cunoștință de cauză. 
 Dl primar arată că, nu putem amâna aprobarea rectificării și din câte a înțeles este 
vorba de amânarea propunerii de a întocmi un Plan Urbanistic Zonal.  
 Dl consilier local Bulz Dionisie este de părere că, ar trebui să se retragă și suma 
prevăzută pentru întocmirea acelui plan propusă prin primul amendament. 
 Dl primar precizează faptul că, suma dacă se aprobă pentru întocmirea planului 
urbanistic zonal va rămâne în buget, nu se va proceda la achiziția publică necesară, iar 
pentru ședința viitoare vom prezenta cele două variante și vom hotărî care varianta este 
mai bună. 
 Dl consilier local Bota Adrian este de părere că, cei care vor dori să investească în 
acea zona, să fie informați ce se poate construi, adică să știe, de exemplu că nu au voie să 
crească animale. 
 Dl primar menționează faptul că, în caietul de sarcini vor fi prevăzute domeniile de 
activitate, exclusiv pentru activități industriale, perioada în care trebuie să înceapă 
lucrările și alte condiții. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
amendamentelor și a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
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 Amendamentele propuse de dl viceprimar sunt supuse, pe rând, la vot și se aprobă 
cu unanimitate de voturi. 
 Dl secretar general arată că, urmare a aprobării celor două amendamente, articolul 1 
se modifică și va avea următorul cuprins : „Se aprobă rectificarea bugetului local al 
municipiului Orăștie prin majorare, atât la venituri, cât și la cheltuieli, cu suma de 503,61 
mii lei, și anume în trimestrul II se diminuează cu suma de 14,00 mii lei și în trimestrul 
III se majorează cu suma de 517,61 mii lei.”. De asemenea, la art.1, la partea de cheltuieli 
se modifică ultimul aliniat, care va avea următorul cuprins : „se majorează capitolul 8402  
„Transporturi”  cu suma de 18,69 mii lei, subcapitolul 84020303 „Străzi”, și anume se 
majorează titlul 20 „Bunuri și servicii” cu suma de 6,20 mii lei, articolul 2005 „Bunuri de 
natura obiectelor de inventar” și se diminuează la titlul 70 „Cheltuieli de capital” cu suma 
de 24,89 mii lei, respectiv articolul 710130 „Alte active fixe” se majorează cu suma de 
35,11 mii lei, iar articolul 710101 „Construcții” se diminuează cu suma de 60,00 mii lei.” 
 Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se aprobă Hotărârea nr.102/2021 privind aprobarea rectificării bugetului  local al 
municipiului Orăștie pe anul 2021. 
 La punctul al doilea al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind darea în folosință gratuită a  imobilului situat în Piața Victoriei, nr.8 din 
Municipiul Orăștie către Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva. 
 Dl ing.Cornea Cornel prezintă raportul întocmit de Direcția tehnică. 
 Dl consilier local Iordăchescu Nicolae arată că, în comisia pentru servicii publice și 
comerț, muncă și protecție socială, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. De 
asemenea, precizează faptul că, în urma discuțiilor purtate, membrii comisiei au solicitat 
la propunerea dlui consilier local Zvîncă Mihai Caius prezența unui reprezentant al 
Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva în vederea  stabilirii modului și a 
condițiilor de depozitare a obiectelor de patrimoniu mobil de la Secția de Etnografie și 
Artă Populară Orăștie. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan precizează faptul că, există o solicitare din partea 
muzeului din Orăștie în urma desprinderii unor grinzi care susțin tavanul, care au căzut și 
actuala locație nu mai prezintă siguranță și în acest sens au nevoie de un spațiu unde să 
depoziteze temporar obiectele care sunt expuse în cadrul muzeului. Totodată, arată că, 
până la finalizarea noului muzeu dânșii au nevoie de un spațiu pentru depozitarea acestor 
obiecte, spațiul va fi păzit și ulterior vor fi expuse în noua locație a muzeului, care în 
prezent este în proprietatea Consiliului Județean, după finalizarea proiectului, imobilul va 
intra în proprietatea Municipiului Orăștie și atunci vom decide ce vom face cu clădirea 
unde funcționează în prezent muzeul. 
 Președintele de ședință îi dă cuvântul dlui Rus Marius Gabriel, conservator în 
domeniul bunurilor culturale, opere de artă și monumente istorice în cadrul Muzeului 
Civilizației Dacice și Romane Deva, care arată că, a avut loc un incident, șeful Secției de 
Etnografie și Artă Populară Orăștie,          dl Căstăian Mihai a sesizat conducerea 
muzeului din Deva încă din luna aprilie că se întâmplă ceva la plafonul muzeului. În 
urmă cu două săptămâni o comisie de la Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva s-a 
deplasat la secția din Orăștie pentru a constata ce s-a întâmplat și hotărârea a fost că, 
spațiul nu mai prezintă siguranță, nici angajații nu mai au acces, iar incinta a fost sigilată. 
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Prima măsură care trebuie luată ținând cont că, este vorba de obiecte de tezaur și de fond, 
cele de tezaur vor pleca de urgență la Deva, iar celelalte obiecte care nu sunt puține vor fi 
depozitate în Orăștie și ideea este că nu se dorește desființarea secției de la Orăștie a 
muzeului. Problema este că, muzeul nu are spații în proprietate în Orăștie și de aceea s-a 
venit cu această solicitare de a fi pus la dispoziție un spațiu unde să fie depozitate 
temporar acele obiecte. 
 Dl primar consideră că, secția de la Orăștie a Muzeului Civilizației Dacice și 
Romane Deva, în viitor nu va mai putea exista ca și secție, trebuie să se dezvolte această 
structură, Muzeul Civilizației Dacice va incorpora această structura și va avea un palier 
destinat pe etnografie și folclor, deci va fi o singură entitate, dar aceasta va fi o decizie a 
muzeului. 
 Dl Rus Marius Gabriel precizează că, acest aspect nu ține de Muzeul Civilizației 
Dacice și Romane Deva, nici de Consiliul Județean Hunedoara sau de administrația 
locală din Orăștie, Ministerul Culturii prin Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor 
Publice care va aviza sau nu și va hotărî care va fi forma de organizare și structura 
acestui muzeu. 
 Dl primar dorește să precizeze faptul că, să nu se înțeleagă ca va fi un muzeu 
distinct cu o conducere proprie, el va fi în structura Muzeului Civilizației Dacice și 
Romane Deva. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius arată că, în comisia de specialitate s-a 
solicitat prezența unui reprezentant al muzeului, pentru ca, membrii consiliului local să 
fie asigurați că bunurile care există în prezent la secția din Orăștie se vor păstra în 
condiții normale până la relocarea acestora la noul muzeu și să prezinte în ce condiții vor 
fi păstrate. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan precizează faptul că, întreaga responsabilitate de a 
păstra obiectele, nu revine Municipiului Orăștie. 
 Dl consilier local Bota Adrian menționează faptul că, în contractul de comodat 
există o prevedere prin care cel care dă un bun poate stabili exact condițiile, cel care a 
închiriat poate să reclame ulterior viciile ascunse, dacă se degradează ceva acolo se poate 
îndrepta cu pretenții către proprietar.  
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan arată că, întreaga responsabilitate asupra acelor bunuri 
revine în exclusivitate Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva. 
 
 Dl consilier local Bota Adrian este de părere că, muzeul să își asume și să își 
verifice periodic obiectele depozitate. 
 Dl consilier local Iordăchescu Nicolae, președintele comisiei pentru servicii publice 
și comerț, muncă și protecție socială arată că, s-a solicitat prezența unui reprezentant al 
muzeului, pentru a se evita ceea ce a prezentat      dl consilier local Bota Adrian și a se da 
asigurări că tot ce se va depozita în acel spațiu respectă condițiile de depozitare și că 
spațiul e în regulă. 
 Dl Rus Marius Gabriel precizează faptul că, spațiul respectiv nu îndeplinește 
deocamdată întrutotul condițiile necesare, va trebuit intervenit, iar decizia nu va aparține 
unei singure persoane, ci o comisie cu atribuții pe patrimoniu  va lua decizia și va 
constata daca sunt condiții optime de depozitare și conservare, iar bunurile de la secția 
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din Orăștie, vor fi inventariate, trebuie să se intervină cât mai urgent ca să salvăm aceste 
obiecte, care în momentul de față sunt în pericol în actuala locație. De asemenea, arată 
că, obiectele de tezaur vor fi transferate la Deva, unde există condiții de păstrare, iar la 
Orăștie vor rămâne obiectele neclasate. 
 Dl primar arată că, temerea cea mai mare a muzeului de la Deva este că odată cu 
deschiderea Muzeului Civilizației Dacice trebuie să dea și dânșii ceva, nu putem face un 
muzeu care să fie gol, muzeul va fi atât de frumos față de cel de la Deva, deci o parte din 
exponatele de la Deva vor trebui aduse la muzeul din Orăștie, fiindcă sunt atâtea spații 
expoziționale, sisteme de ventilație și de păstrare cum nu există în alte părți. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin întreabă dacă vor fi evacuate toate 
bunurile care există la secția din Orăștie sau doar cele din spațiile afectate. I se răspunde 
de către dl Rus Marius Gabriel care arată că, incinta va fi evacuată și obiectele din secția 
din Orăștie vor depozitate temporar până la darea în folosință a noii locații. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie arată că, obiectele sunt patrimoniul muzeului, o 
parte se vor transfera la Deva, iar o parte vor fi depozitate la Orăștie, dar are impresia că, 
dânșii au venit să solicite un imobil, dar pe care nu l-au văzut și nu știu dacă este propice 
sau nu pentru depozitare. Dânsul din câte știe, după ce imobilul nu a mai fost folosit ca 
școală, nu s-a mai făcut nimic și era în pericol să se dărâme, s-au făcut între timp ceva 
lucrări în acest sens sau nu. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan menționează că, s-au făcut lucrări la acoperișul 
imobilului ca să se conserve, deci acolo nu poate fi un spațiu funcțional, dânșii doresc să 
depozite, nu pentru altceva. 
 Dl consilier local Bota Adrian consideră că, cei de la muzeul din Deva ar trebui să 
ia la cunoștință printr-un document de condițiile care sunt acolo și să nu fie discuții 
ulterioare că nu au știut de acestea, eventual să fie stipulat în contractul de comodat.               
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu 14 voturi „pentru”, iar 3 consilieri locali s-
au abținut de la vot. 
 
 Este adoptată Hotărârea nr.103/2021 privind darea în folosință gratuită a  imobilului 
situat în Piața Victoriei, nr.8 din Municipiul Orăștie către Muzeul Civilizației Dacice și 
Romane Deva. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind darea în folosință gratuită a  imobilului situat în str.N.Titulescu, nr.66 din 
Municipiul Orăștie către Serviciul Public de Gospodărire Comunală Orăștie. 
 Dl ing.Cornea Cornel prezintă raportul întocmit de Direcția tehnică. 
 Dl consilier local Iordăchescu Nicolae da citire raportului de avizare al comisiei 
pentru servicii publice și comerț, muncă și protecție socială. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.104/2021 privind darea în folosință gratuită a  imobilului 
situat în str.N.Titulescu, nr.66 din Municipiul Orăștie către Serviciul Public de 
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Gospodărire Comunală Orăștie. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind repartizarea, în vederea  închirierii, a unor locuințe de serviciu pentru 
tineri construite prin fonduri ANL situate în str.Plantelor, nr.2 din municipiul Orăştie. 
 Dna ec.Opra Ramona dă citire raportului întocmit de Direcția tehnică. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia arată că, în comisia pentru administrație 
locală, juridică și de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi.  
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.105/2021 privind repartizarea, în vederea  închirierii, a 
unor locuințe de serviciu pentru tineri construite prin fonduri ANL situate în str.Plantelor, 
nr.2 din municipiul Orăştie. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre  privind atribuirea cu chirie a unor locuințe de necesitate situate în str.Plantelor 
din municipiul Orăștie. 
 Dna ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de Direcția tehnică. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru administrație locală, juridică și de disciplină. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează faptul că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.106/2021 privind atribuirea cu chirie a unor locuințe de 
necesitate situate în str.Plantelor din municipiul Orăștie. 
 La punctul 6 al ordinii de zi, dl primar expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuințe construită prin fonduri ANL 
situată în blocul nr.81, apartamentul nr.2 din municipiul Orăştie, str.Pricazului. 
 Dna ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de Direcția tehnică. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia arată că, în comisia pentru administrație 
locală, juridică și de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.  
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi.  
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.  
 Este adoptată Hotărârea nr.107/2021  privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei 
locuințe construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.81, apartamentul nr.2 din 
municipiul Orăştie, str.Pricazului.  
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei unui contract de concesiune pentru terenul 
aferent garajului din municipiul Orăștie situat în str.N.Titulescu, care expiră în luna iulie 
2021. 
 Dl ing.Cornea Cornel dă citire raportului întocmit de Direcția tehnică. 
 Dl consilier local Petre Radu Onuț prezintă raportul de avizare al comisiei pentru 
urbanism și amenajarea teritoriului, protecție mediu și turism. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin recomandă că, toate contractele de 
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concesiune treptat să se aducă la aceeași dată, dacă celelalte au fost prelungite pe o 
perioadă de 10 ani, acest contract putea fi prelungit doar pe        9 ani și 2 luni, ca să nu 
se vină în fiecare lună cu propuneri de prelungire a contractelor de concesiune la garaje. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
  Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.108/2021 privind aprobarea prelungirii duratei unui contract 
de concesiune pentru terenul aferent garajului din municipiul Orăștie situat în 
str.N.Titulescu, care expiră în luna iulie 2021. 
 La punctul 8 al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea statului de funcții şi a organigramei Spitalului Municipal Orăştie. 
 Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație 
Publică Locală. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia arată că, în comisia pentru învățământ, 
sănătate, activități social-culturale și culte, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie întreabă care este motivul pentru care s-a făcut 
această solicitare. I se răspunde de către dl director Costoiu Călin care arată că, Spitalul 
Municipal pentru a putea încheia un nou contract cu Casa Județeană de Asigurări de 
Sănătate Hunedoara trebuie să depună și hotărârea prin care este aprobată organigrama și 
statul de funcții, iar de la ultima hotărâre adoptată în urmă cu un an, nu au intervenit 
modificări cu privire la numărul de posturi.  
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 9 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
 Este adoptată Hotărârea nr.109/2021  privind aprobarea statului de funcții şi a 
organigramei Spitalului Municipal Orăştie. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind stabilirea unor măsuri necesare organizării concursului pentru ocuparea 
funcției de director financiar-contabil în  cadrul Spitalului Municipal Orăștie. 
 Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație 
Publică Locală. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru administrație locală, juridică și de disciplină. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin întreabă dacă acest post este nou creat sau 
nu a fost ocupat și solicită unele lămuriri. 
 Dl director Costoiu Călin precizează faptul că, directorul financiar-contabil este 
membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Orăștie și actualul mandat 
care a fost pe o perioadă de 3 ani, urmează să expire și procedura prevede că este necesar 
a se ocupa prin concurs.   
 Președintele de ședință solicită consilierilor locali să facă propuneri nominale pentru 
desemnarea reprezentanților Consiliului local în comisia de concurs și în comisia de 
soluționare a contestațiilor la concursul organizat pentru ocuparea funcției de director 
financiar-contabil în cadrul Spitalului Municipal Orăștie. 
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 Dl viceprimar Ovidiu Cristian Hendrea propune ca din comisia de concurs să facă 
parte dle consilier local Ardelean Dana Alina și Sîrbu Florina Eleonora. Totodată, 
propune ca din comisia de soluționare a contestațiilor la concursul organizat pentru 
ocuparea funcției de director financiar-contabil în cadrul Spitalului Municipal Orăștie, să 
facă parte consilierii locali Jula Radu Ioan și Cîndea Lenuța Aurelia. 
 Dna consilier local Chira Adriana propune ca din comisia de concurs pentru 
ocuparea funcției de director financiar – contabil în cadrul Spitalului Municipal Orăștie 
să facă parte dl consilier local Bulz Dionisie. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie propune ca dna consilier local Chira Adriana să 
facă parte din comisia de soluționare a contestațiilor la concursul organizat pentru 
ocuparea funcției de director financiar-contabil în cadrul Spitalului Municipal Orăștie. 
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, potrivit art.139, alin.(6) din Codul 
administrativ aprobat prin O.U.G nr.57/2019, proiectele de hotărâre cu privire la 
persoane se vor lua întotdeauna prin vot secret. În consecință,                dl secretar 
general propune o pauză de 10 minute pentru a se întocmi buletinele de vot.  
 Dl secretar general precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 După pauză, dl secretar general Teodor Iordan prezintă buletinele de vot şi explică 
procedura după care se va desfășura votul.   
  În continuare, dl secretar general înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, fiecărui 
consilier local, câte un buletin de vot pentru desemnarea reprezentanților Consiliului 
local în comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director financiar – contabil în 
cadrul Spitalului Municipal Orăștie, care intră în cabina special amenajată, apoi introduce 
buletinul de vot în urnă. Cabina de vot şi urna se află în faţa consilierilor locali.   
 După încheierea votării, președintele de ședință procedează la deschiderea urnei în 
fața consilierilor locali, deschide fiecare buletin de vot şi le arată cum s-a votat, apoi îl 
pune pe masa prezidiului. 
 Apoi, președintele de ședință şi dl secretar general procedează la numărarea 
voturilor în public şi întocmesc procesul verbal constatator al rezultatului votării, arătând 
că cei 17 consilieri locali prezenți au votat fiind înregistrate următoarele rezultate : 
Ardelean Dana Alina – 12 voturi „pentru”, Sîrbu Florina Eleonora – 13 voturi „pentru”, 
Bulz Dionisie – 6 voturi „pentru”. 
 În continuare, dl secretar general înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, fiecărui 
consilier local, câte un buletin de vot pentru desemnarea reprezentanților Consiliului 
local în comisia de soluționare a contestațiilor la concursul organizat pentru ocuparea 
funcției de  director financiar-contabil în cadrul Spitalului Municipal Orăștie, care intră 
în cabina special amenajată, apoi introduce buletinul de vot în urnă. Cabina de vot şi urna 
se află în faţa consilierilor locali.   
 După încheierea votării, președintele de ședință procedează la deschiderea urnei în 
fața consilierilor locali, deschide fiecare buletin de vot şi le arată cum s-a votat, apoi îl 
pune pe masa prezidiului. 
 Apoi, președintele de ședință şi dl secretar general procedează la numărarea 
voturilor în public şi întocmesc procesul verbal constatator al rezultatului votării, arătând 
că cei 17 consilieri locali prezenți au votat fiind înregistrate următoarele rezultate : Jula 
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Radu Ioan – 12 voturi „pentru”, Cîndea Lenuța Aurelia – 12 voturi „pentru”, Chira 
Adriana – 6 voturi „pentru”, iar un vot a fost nul. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.110/2021 privind stabilirea unor măsuri necesare organizării 
concursului pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil în  cadrul Spitalului 
Municipal Orăștie. 
 La punctul 10 al ordinii de zi, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea numărului burselor școlare până la sfârșitul anului 2021. 
 Dl director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de Direcția Administrație 
Publică Locală. 
 Dna consilier Cîndea Lenuța Aurelia arată că, în comisia pentru învățământ, 
sănătate, activități social-culturale și culte, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 9 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.111/2021 privind aprobarea numărului burselor școlare 
până la sfârșitul anului 2021. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al Municipiului Orăștie a unui 
președinte de ședință care va conduce ședințele în luna iulie 2021. 
 Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație 
Publică Locală. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru administrație locală, juridică și de disciplină. 
  Președintele de ședință solicită consilierilor locali să facă propuneri nominale 
pentru alegerea președintelui care va conduce ședințele Consiliului local în luna iulie 
2021. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia îl propune pe dl consilier local Hendrea 
Ovidiu Cristian. 
  Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea propunerii și a proiectului de hotărâre este de 9 voturi. 
 Propunerea dnei consilier local Cîndea Lenuța Aurelia se supune la vot și se aprobă 
cu unanimitate de voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.112/2021 privind alegerea dintre membrii Consiliului Local 
al Municipiului Orăștie a unui președinte de ședință care va conduce ședințele în luna 
iulie 2021. 
 La punctul 12 al ordinii de zi, dl primar expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea redistribuirii unor sume în cadrul bugetului instituțiilor 
finanțate integral sau parțial din venituri proprii în anul 2021. 
 Dna director Jorza Lucia prezinta raportul întocmit de Direcția economică.  
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități economico-
financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
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hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.113/2021  privind aprobarea redistribuirii unor sume în 
cadrul bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii în anul 
2021.  
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru  imobilul –  Ansamblul 
urban „Str.Viilor”, monument istoric  din Municipiul Orăștie, strada Viilor, nr.18, județul 
Hunedoara. 
 Dna Pleșa Maria dă citire raportului întocmit de Direcția Arhitect-șef. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia prezintă raportul de avizare al comisiei 
pentru administrație locală, juridică și de disciplină. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.114/2021 privind neexercitarea dreptului de preemțiune 
pentru  imobilul –  Ansamblul urban „Str.Viilor”, monument istoric  din Municipiul 
Orăștie, strada Viilor, nr.18, județul Hunedoara. 
 
 La punctul 14 al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Acordul de parteneriat dintre U.A.T 
Municipiul Orăștie prin Consiliul Local al Municipiului Orăștie și U.A.T Județul 
Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara, în vederea promovării proiectului 
„Realizarea Muzeului Civilizației Dacice cu reabilitarea și modernizarea străzilor de 
acces în municipiul Orăștie” aprobat prin H.C.L nr.314/2018. 
 Dna ec.Doboș Carmen prezintă raportul întocmit de Biroul Dezvoltare Locală și 
Proiecte. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități economico-
financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 9 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.115/2021  privind aprobarea Actului adițional nr.1 la 
Acordul de parteneriat dintre U.A.T Municipiul Orăștie prin Consiliul Local al 
Municipiului Orăștie și U.A.T Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara, în 
vederea promovării proiectului „Realizarea Muzeului Civilizației Dacice cu reabilitarea 
și modernizarea străzilor de acces în municipiul Orăștie” aprobat prin H.C.L nr.314/2018. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea Proiectului „Acțiuni de conștientizare pentru transparența și 
consolidarea integrității la nivelul U.A.T Municipiul Orăștie”. 
 Dna ec.Doboș Carmen prezintă raportul întocmit de Biroul Dezvoltare Locală și 
Proiecte. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
activități economico-financiare. 
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 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 9 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate.  
 Se adoptă Hotărârea nr.116/2021 privind aprobarea Proiectului „Acțiuni de 
conștientizare pentru transparența și consolidarea integrității la nivelul U.A.T Municipiul 
Orăștie”. 
 La ultimul punct al ordinii de zi, dna ec.Doboș Carmen prezintă informarea cu 
privire la vizita efectuată de o delegație oficială din orașul înfrățit Fenouillet – Franța în 
municipiului Orăștie în perioada 14-18 iunie 2021.  
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
            Președinte de ședință,                                                  Secretar General, 
        prof.GIURGIU Margareta                       jr.Teodor IORDAN 


