ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 23.12.2019 cu ocazia şedinŃei ordinare a Consiliului local al
municipiului Orăştie.
Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită.
La şedinŃă sunt prezenŃi 17 din cei 19 consilieri. Lipsesc consilierii locali Aldea
Simona Maria şi Ardelean Dana Alina.
La şedinŃă participă primar Ovidiu Bălan, viceprimar łambă Alin Adam, secretar
general Teodor Iordan, directori din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi
mass-media locală.
Întrucât procesul verbal al şedinŃei ordinare din data de 28 noiembrie 2019 a fost
pus la dispoziŃia consilierilor, d-l secretar general Teodor Iordan întreabă dacă există
obiecŃii cu privire la acesta. Întrucât nu există obiecŃii, procesul verbal este supus la
vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.
Preşedintele de şedinŃă, d-l consilier Paşca Ioan prezintă următorul proiect al
ordinii de zi :
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 6.550 lei din bugetul
local al municipiului Orăştie pentru premierea elevilor din Municipiul Orăştie care în
anul şcolar 2018-2019 au obŃinut distincŃii la olimpiadele internaŃionale şi
concursurile internaŃionale şi naŃionale.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al
municipiului Orăştie pe anul 2019.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuŃiei bugetului împrumuturilor
externe şi interne pe trimestrul IV al anului 2019.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuŃiei bugetelor pe trimestrul IV al
anului 2019.
5.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul
2020.
6.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.99/2009 referitoare la
aprobarea de taxe speciale şi contribuŃii lunare pentru unele servicii prestate de
Serviciul Public de AsistenŃă Socială Orăştie.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Anual de AcŃiune privind
serviciile sociale pe anul 2020 la nivelul municipiului Orăştie.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziŃii publice a
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Municipiului Orăştie pentru anul 2020.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizaŃi şi a devizului general actualizat, la finalizarea obiectivului de investiŃii –
„Reabilitare reŃele de alimentare cu apă, Municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara”.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizaŃi şi a devizului general actualizat, la finalizarea obiectivului de investiŃii –
„Modernizare străzi dr.I.Mihu, Dealul Mic, Târgului, MoŃilor, MuzicanŃilor, Plantelor,
Crişan, legătura cu str.Decebal-str.Viilor, Viitorului, Digului, parcare str.A.Iancu din
Municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara”.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de
concesiune pentru terenurile situate pe raza municipiului Orăştie, care expiră după
data de 31 decembrie 2019.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii unui aviz de oportunitate pentru
elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal „Centru comercial” în municipiul Orăştie,
str.Pricazului, f.n.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2020, a
impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, nr.2 din municipiul Orăştie.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2020, a
impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, nr.42 din municipiul Orăştie.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2020, a
impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.O.Goga, nr.1 din municipiul Orăştie.
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2020, a
impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Gheorghe Doja, nr.82 din municipiul
Orăştie.
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2020, a
impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, nr.99 din municipiul Orăştie.
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2020, a
impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.dr.I.Mihu, nr.4 din municipiul Orăştie.
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2020, a
impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Mureşului, bloc nr.8 din municipiul
Orăştie.
20.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2020, a
impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Gării, nr.10 din municipiul Orăştie.
21.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2020, a
impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, f.n din municipiul Orăştie.
22.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2020, a
impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, nr.6 din municipiul Orăştie.
23.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2020, a
impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.9 Mai, nr.23 din municipiul Orăştie.
24.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2020, a
impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Ghe.Lazăr, nr.2 din municipiul Orăştie.
25.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2020, a
impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.M.Eminescu, nr.5 din municipiul
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Orăştie.
26.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2020, a
impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.dr.A.Vlad, nr.4 din municipiul Orăştie.
27.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2020, a
impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.I.Creangă, nr.1 din municipiul Orăştie.
28.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2020, a
impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Pricazului, bl.40, sc.E din municipiul
Orăştie.
29.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2020, 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 2020, a
impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.George Coşbuc, nr.12 din municipiul
Orăştie.
31.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2020, a
impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.O.Goga, nr.17 din municipiul Orăştie.
32.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2020, a
impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Viitorului, bloc nr.27 din municipiul
Orăştie.
33.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2020, a
impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Luncii, f.n din municipiul Orăştie.
34.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2020, a
impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Târgului, nr.25 din municipiul Orăştie.
35.Proiect de hotărâre privind propunerea schimbării destinaŃiei unor imobile
aparŃinând domeniului public al Municipiului Orăştie, din imobile cu destinaŃia de
unităŃi de învăŃământ în imobile cu altă destinaŃie.
36.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemŃiune pentru
imobilul – Ansamblu urban „str.N.Bălcescu”, monument istoric din Municipiul
Orăştie, str.N.Bălcescu, nr.17, JudeŃul Hunedoara.
37.Proiect de hotărâre privind aprobarea preŃurilor de pornire la licitaŃie pentru
masa lemnoasă din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Orăştie pentru
anul 2020.
38.Proiect de hotărâre privind schimbarea sediului social al Clubului Sportiv
Municipal „Dacia Orăştie 2010” înfiinŃat prin H.C.L nr.57/2010.
În afara ordinii de zi, d-l primar propune :
39.Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor mijloace fixe aflate în
administrarea Şcolii Gimnaziale „D.Stanca” Orăştie.
40.Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L nr.184/2019 referitoare la
completarea Programului anual al achiziŃiilor publice pentru anul 2019 aprobat prin
HCL nr.101/2019.
41.Discutarea adresei înregistrată sub nr.16252/19.11.2019 a Serviciului de
ProbaŃiune Hunedoara.
Proiectul ordinii de zi împreună cu completările ulterioare este supus la vot şi
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aprobat în unanimitate.
La primul punct al ordinii de zi, d-l primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele
iniŃierii proiectului de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 6.550 lei din
bugetul local al municipiului Orăştie pentru premierea elevilor din Municipiul Orăştie
care în anul şcolar 2018-2019 au obŃinut distincŃii la olimpiadele internaŃionale şi
concursurile internaŃionale şi naŃionale.
D-l director Costoiu Călin Mircea dă citire raportului întocmit de DirecŃia
AdministraŃie Publică Locală.
D-l consilier local łambă Alin Adam arată că, în comisia economică, proiectul
de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-na consilier local Cîndea LenuŃa Aurelia prezintă raportul de avizare al
comisiei pentru învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte.
D-l secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu 16 voturi „pentru” şi o abŃinere.
Este adoptată Hotărârea nr.204/2019 privind aprobarea alocării sumei de 6.550
lei din bugetul local al municipiului Orăştie pentru premierea elevilor din Municipiul
Orăştie care în anul şcolar 2018-2019 au obŃinut distincŃii la olimpiadele
internaŃionale şi concursurile internaŃionale şi naŃionale.
La punctul al doilea al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Orăştie pe
anul 2019.
D-na director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică.
D-l consilier local łambă Alin Adam arată că, în urma discuŃiilor purtate comisia
economică propune retragerea sumei de 447 mii lei de la capitolul 51.02. “AutorităŃi
publice” şi repartizarea acesteia în cadrul capitolul 84.02 “Transporturi”, subcapitolul
84020303 „Străzi” la articolul 2002 „ReparaŃii curente”.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian întreabă dacă retragerea se face de la
indemnizaŃii speciale pentru persoanele cu handicap. I se răspunde de către d-na
director Jorza Lucia care arată că, de la acel capitol se va retrage suma de 1.000 mii
lei de pe indemnizaŃii şi 700 mii lei de la salariile asistenŃilor personali. În aceeaşi
ordine de idei, arată că, la constituirea bugetului iniŃial am avut acoperire la acest
capitol pe întreg anul. Ulterior s-a primit o sumă şi am plusat atât la salarii, cât şi la
indemnizaŃii cu suma de 1.600 mii lei şi drept urmare, bugetul pentru această secŃiune
este mult mai mare decât cel preconizat şi atunci veniturile proprii pe care le-am pus
la începutul anului, acum le retragem.
D-l secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentului şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Amendamentul comisiei economice 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.205/2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al
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municipiului Orăştie pe anul 2019.
În continuare, d-l primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind aprobarea execuŃiei bugetului împrumuturilor externe si interne pe
trimestrul IV al anului 2019.
D-na director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică.
D-l consilier local łambă Alin Adam dă citire raportului de avizare al comisiei
economice.
D-l secretar general 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.206/2019 privind aprobarea execuŃiei bugetului
împrumuturilor externe si interne pe trimestrul IV al anului 2019.
La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea execuŃiei bugetelor pe trimestrul IV al anului 2019.
D-na director Jorza Lucia dă citire raportului întocmit de DirecŃia economică.
D-l consilier local łambă Alin Adam arată că, în comisia economică, proiectul
de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l secretar general 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.207/2019 privind aprobarea execuŃiei bugetelor pe
trimestrul IV al anului 2019.
În continuare, d-l primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020.
D-na ec.Căstăian Dina prezintă raportul întocmit de Serviciul Impozite şi taxe.
D-l consilier local łambă Alin Adam dă citire raportului de avizare al comisiei
economice.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian doreşte unele lămuriri cu privire la taxa
speciala prevăzută în proiectul de hotărâre.
D-na ec.Căstăian Dina arată că, este vorba de instituirea taxei de reabilitare
termică pentru sumele avansate de Municipiul Orăştie în vederea asigurării
contribuŃiei proprii a asociaŃiilor de proprietari a blocurilor de locuinŃe, respectiv a
proprietarilor spaŃiilor cu altă destinaŃie decât cea de locuinŃă sau deŃinute de persoane
juridice incluse în Programul OperaŃional Regional 2014-2020, în condiŃiile stabilite
în anexele nr.1 la HCL nr.73/2017 şi nr.74/2017.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, din câte a înŃeles sunt
proprietari care au beneficiat de această reabilitare, dar care nu ştiu exact condiŃiile în
care urmează să returneze banii.
D-l consilier local Paşca Ioan arată că, locatarii înainte de începerea lucrărilor au
fost înştiinŃaŃi de faptul că vor trebui să plătească în funcŃie de cota-parte pe care o
deŃin din respectivul imobil.
D-na director Jorza Lucia arată că, sumele datorate de fiecare proprietar se vor
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calcula de către fiecare asociaŃie de proprietari şi locatarilor le va fi comunicată suma
pe care o au de restituit şi care va fi eşalonată pe o perioadă de 10 ani.
D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, fondurile structurale alocate de la
Uniunea Europeana nu implicau în mod automat Primăria localităŃii, autorităŃile
locale puteau sau nu să sprijine asociaŃiile de proprietari. AsociaŃiile de proprietari
sunt nişte O.N.G-uri, ce funcŃionează în baza deciziilor luate de adunarea generală a
acestora cu 50% + 1 din numărul membrilor asociaŃilor. Municipalitatea a încercat să
nu se bage prea mult în activitatea acestora, în sensul că, am anticipat tocmai această
problemă, pentru că o parte din locatari nu au fost de acord, dar majoritatea locatarilor
a decis şi astfel s-a putut accesa respectivul fond. În aceeaşi ordine de idei, mai arată
că, sunt mai multe probleme care sunt legate de ghidul de finanŃare, de exemplu, la
blocul de pe str.Armatei, toate magazinele de la parter au fost obligate să reabiliteze,
dar fără să beneficieze de finanŃare europeana, aceştia vor suporta integral
respectivele cheltuieli. Totodată, la blocurile de pe str.Eroilor nu a existat această
obligativitate, pentru magazinele de la parter, de a se putea sau nu reabilita, fiindcă
sunt din cărămidă, de aceea reabilitarea s-a făcut doar de la primul etaj în sus. Din
această cauză municipalitatea nu are un foarte mare control asupra beneficiarilor şi
cum s-a făcut obŃinerea finanŃării., noi am fost un partener care a girat cu o sumă de
bani, sumă care va fi recuperată de la proprietari şi eşalonată în rate fixe pe o perioadă
de 10 ani.
D-l consilier local Bulz Dionisie întreabă dacă rata este identică pentru fiecare
proprietar. I se răspunde de către d-l viceprimar care arată ca este identică la fiecare
beneficiar.
D-l consilier local Bulz Dionisie arată că, sunt situaŃii în care dacă proprietarul
avea deja puse ferestre de termopan, nu le-a mai schimbat, cum se va calcula.
D-na director Jorza Lucia arată că, după ce se finalizează lucrarea se împarte la
părŃile comune în funcŃie de suprafaŃă deŃinută de fiecare proprietar şi apoi se adaugă
la această valoare, ceea ce s-a lucrat separat la fiecare în parte, dacă i s-a schimbat
geamul doar la balcon este o sumă, dacă i s-au schimbat şi geamurile de la apartament
va fi o altă sumă, deci se va face un calcul pe fiecare proprietar în parte.
D-l consilier local Bulz Dionisie întreabă dacă după finalizarea lucrării,
proprietarii nu sunt de acord să plătească acele lucrări.
D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, proiectul a fost aprobat de adunarea
generală cu 50% +1 din numărul proprietarilor din respectivul bloc, ulterior pentru
obŃinerea finanŃării aceştia se supun condiŃiilor din proiectul tehnic, care a fost scos la
licitaŃie şi firma care execută lucrarea o face respectând acest proiect. Totodată, mai
arată că, din păcate sunt şi situaŃii în care proprietarul unei locuinŃe de parter, nu este
de acord să achite cota parte pentru acoperiş, iar pentru cei care sunt în situaŃia să
suporte integral, suma este destul de mare.
D-l secretar general Teodor Iordan arată că, au fost eligibile în proiect, doar
blocurile care au avut asociaŃii de proprietari constituite, acestea au fost parte în
contract şi au semnat contractele de finanŃare. Totodată, mai arată că, hotărârile care sau luat cu privire la aceste finanŃări au fost făcute prin adunarea generală, pe baza
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unui proces verbal al acesteia. În aceeaşi ordine de idei, arată că, au fost într-adevăr
situaŃii în care proprietarii nu au fost de acord, dar au trebuit conform statutului
asociaŃiei, să se supună majorităŃii şi au semnat doar reprezentanŃii asociaŃiei, dar
fiecare persoană a fost informată de către asociaŃie cu privire la condiŃiile şi toate
amănuntele legate de proiect. Totodată, mai arată că, o parte din proprietari vin la
Primărie şi se interesează de ce este aşa şi nu altfel şi le sunt oferite toate informaŃiile
cu privire acest aspect, dar detaliile principale trebuiau să li se dea de către asociaŃie.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian arată că este o taxă specială, cetăŃenii
pot plăti separat această taxa sau e legat de impozitul pe care îl datorează pentru
proprietate. I se răspunde de către d-na ec.Căstăian Dina care arată că, sunt legate una
de cealaltă, deci nu pot fi plătite separat.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, sunt cetăŃeni care nu au
cunoştinŃă de această taxă şi vin să îşi plătească impozitul şi află că au de plătit şi
această taxă. Totodată, mai arată că, poate ar trebui să se facă o informare în teritoriu
cu privire la această taxă.
D-na ec.Căstăian Dina arată că, asociaŃiile de proprietari îi vor informa pe
locatari în legătură cu această taxă şi care este valoarea taxei ce trebuie să o achite.
D-l secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi „pentru”, iar
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consilieri locali s-au abŃinut de la vot (Bulz Dionisie, Chira Adriana, Molocea Mihai
Iulian, Popa Dorin Ioan, Sechi Dan Mihail, Stoica Constantin Nicolae).
Este adoptată Hotărârea nr.208/2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale pentru anul 2020.
La punctul 6 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind modificarea HCL nr.99/2009 referitoare la aprobarea de taxe speciale
şi contribuŃii lunare pentru unele servicii prestate de Serviciul Public de AsistenŃă
Socială Orăştie.
D-l ing.Stănculea Gabriel, şef al Centrului de Servicii pentru Vârstnici Orăştie
prezintă raportul întocmit de Serviciul Public de AsistenŃă Socială Orăştie.
D-l consilier local łambă Alin Adam dă citire raportului de avizare al comisiei
economice.
D-l consilier local Popa Dorin Ioan este de părere că, acest Centru de servicii
este o struŃo-cămilă, care nu este nici centru rezidenŃial, nici social, atâta timp cât în
centru stau pensionari care au venituri de peste 3.000 lei, şi subvenŃionat de cetăŃenii
municipiului, unii cu pensii de 500-600 lei. În aceeaşi ordine de idei, arată că,
niciodată nu este loc pentru unii pensionari care ar putea da mai mulŃi bani, ca şi
contribuŃie, dar nu este posibil, din punct de vedere al legii, să luam mai mulŃi bani,
iar pe viitor poate ar trebui introduse nişte criterii, de exemplu, să nu poată accede în
Centru, cei care au pensii peste o anumită valoare.
D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, am putea stabili un plafon de minim
1800 lei, dar restul să fie negociere între managementul Centrului şi persoana care
doreşte să beneficieze de servicii.
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D-l ing.Stănculea Gabriel arată că, în momentul de faŃă legal nu este posibil,
doar dacă o face benevol, eventual sub formă de donaŃie, ce putem face la momentul
actual este să plafonam veniturile beneficiarilor.
D-l consilier local Popa Dorin Ioan arată că, ştie de un caz, care are venituri de
2.600 lei, a fost la celălalt centru rezidenŃial, acolo între timp s-a mărit contribuŃia la
2.800 lei şi nu mai poate plăti, s-ar încadra la Centru nostru, dar nu sunt locuri
disponibile, fiindcă sunt ocupate de alŃi pensionari cu venituri mai mici. Totodată,
arată că, acest Centru este subvenŃionat de Consiliul local, deci nu este normal, ca un
cetăŃean care ar fi dispus să plătească mai mult de 900 lei, cât este în prezent
contribuŃia, să nu aibă acces, Centrul nu este nici rezidenŃial, nici social.
D-l ing.Stănculea Gabriel arată că, suma care este percepută ca şi contribuŃie de
la beneficiar, trebuie justificată pentru fiecare beneficiar în parte. În aceeaşi ordine de
idei, arată că, în momentul în care această contribuŃie este depăşită de cuantumul
cheltuielilor de întreŃinere, suntem obligaŃi să o restituim şi să scădem contribuŃia. Din
acest moment de la început şi până în prezent, era nonsens să creştem contribuŃia, am
făcut tot ce am putut ca să îi ajutăm, fiindcă majoritari sunt pensionarii cu venituri
modeste, 22 de beneficiari din totalul de 30 sunt în această situaŃie, fiind susŃinuŃi de
aparŃinători. Totodată, mai arată că, aşa cum a prezentat şi la comisia de specialitate,
ce se poate face pe viitor este ca, prin intermediul parlamentarilor din zonă, să se
modifice legea privind finanŃarea, dar aşa cum este în prezent legislaŃia este imposibil
să facem altcumva.
D-l secretar general 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.209/2019 privind modificarea HCL nr.99/2009 referitoare
la aprobarea de taxe speciale şi contribuŃii lunare pentru unele servicii prestate de
Serviciul Public de AsistenŃă Socială Orăştie.
În continuare, d-l primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind aprobarea Planului Anual de AcŃiune privind serviciile sociale pe
anul 2020 la nivelul municipiului Orăştie.
D-na Cibian Ioana dă citire raportului întocmit de Serviciul Public de AsistenŃă
Socială Orăştie.
D-na consilier local Cîndea LenuŃa Aurelia arată că, în comisia pentru
învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte, proiectul de hotărâre a fost avizat
favorabil.
D-l secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 9 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.210/2019 privind aprobarea Planului Anual de
AcŃiune privind serviciile sociale pe anul 2020 la nivelul municipiului Orăştie.
La punctul 8 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziŃii publice a Municipiului
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Orăştie pentru anul 2020.
D-na Ardean Tatiana prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică –
Compartiment achiziŃii publice.
D-l consilier local łambă Alin Adam şi d-na consilier local Roşu Mariana
Dorina dau citire, pe rând, rapoartelor de avizare ale comisiei economice şi comisiei
pentru servicii şi comerŃ.
D-l secretar general 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.211/2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziŃii
publice a Municipiului Orăştie pentru anul 2020.
În continuare, d-l primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaŃi şi a
devizului general actualizat, la finalizarea obiectivului de investiŃii – „Reabilitare
reŃele de alimentare cu apă, Municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara”.
D-l ing.Iacob Doru prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul
Dezvoltare Locală şi Proiecte.
D-l consilier local łambă Alin Adam arată că, în comisia economică, proiectul
de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian întreabă care este diferenŃa între devizul
iniŃial şi cel care îl avem propus spre aprobare şi de unde provine aceasta. I se
răspunde de către d-l ing.Iacob Doru care arată că, valoarea iniŃială a proiectului a fost
de 3.432.617 lei cu T.V.A, iar în urma procedurii de achiziŃie a fost încheiat un
contract de proiectare şi execuŃie la valoarea de 1.586.221 lei cu T.V.A. Acest deviz
actualizat la valoarea menŃionată anterior este ca urmare a procedurii de achiziŃie
publică.
D-l consilier Bulz Dionisie întreabă dacă lucrarea a fost finalizată sau nu.
D-l ing.Iacob Doru arată că, această investiŃie este finalizată şi este necesar a se
aproba devizul general actualizat la încheierea lucrării.
D-l secretar general 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.212/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici actualizaŃi şi a devizului general actualizat, la finalizarea obiectivului de
investiŃii – „Reabilitare reŃele de alimentare cu apă, Municipiul Orăştie, judeŃul
Hunedoara”.
La punctul 10 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaŃi şi a devizului
general actualizat, la finalizarea obiectivului de investiŃii – „Modernizare străzi
dr.I.Mihu, Dealul Mic, Târgului, MoŃilor, MuzicanŃilor, Plantelor, Crişan, legătura cu
str.Decebal-str.Viilor, Viitorului, Digului, parcare str.A.Iancu din Municipiul Orăştie,
judeŃul Hunedoara”.
D-l ing.Iacob Doru dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul
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Dezvoltare Locală şi Proiecte.
D-l consilier local łambă Alin Adam prezintă raportul de avizare al comisiei
economice.
D-l secretar general 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.213/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici actualizaŃi şi a devizului general actualizat, la finalizarea obiectivului de
– „Modernizare străzi dr.I.Mihu, Dealul Mic, Târgului, MoŃilor,
investiŃii
MuzicanŃilor, Plantelor, Crişan, legătura cu str.Decebal-str.Viilor, Viitorului, Digului,
parcare str.A.Iancu din Municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara”.
În continuare, d-l primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune pentru
terenurile situate pe raza municipiului Orăştie, care expiră după data de 31 decembrie
2019.
D-l ing.Colhon Andrei prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier local Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie
locală, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l secretar general 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.214/2019 privind aprobarea prelungirii duratei
contractelor de concesiune pentru terenurile situate pe raza municipiului Orăştie, care
expiră după data de 31 decembrie 2019.
La punctul 12 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea emiterii unui aviz de oportunitate pentru elaborarea unui
Plan Urbanistic Zonal „Centru comercial” în municipiul Orăştie, str.Pricazului, f.n.
D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia arhitect-şef
arătând că, a fost depusă o documentaŃie în vedere obŃinerii avizului de oportunitate
pentru un teren situat în str.Pricazului la intersecŃie cu str.Eroilor în suprafata de 1.142
mp în scopul realizării unui centru comercial. În acest sens a fost emis un certificat de
urbanism şi în conformitate cu legislaŃia în materie se solicită aprobarea emiterii unui
aviz de oportunitate pentru realizarea investiŃiei.
D-l consilier local łambă Alin Adam arată că, în comisia pentru urbanism,
proiectul de hotărâre nu a fost avizat.
D-l secretar general arată că, în decursul timpului pentru acest teren au fost
elaborate mai multe Planuri Urbanistice Zonale şi de Detaliu şi totdeauna, cetăŃenii
care locuiesc în blocurile 2 şi 4 au venit de mai multe ori in plenul Consiliului local şi
şi-au manifestat nemulŃumirile în legătură cu ridicarea unei clădiri, care le obturează
lumina apartamentelor.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian întreabă care a fost motivaŃia pentru
care comisia de specialitate nu a avizat proiectul de hotărâre.
D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, din ceea ce s-a prezentat, comisia a
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considerat că este inoportun avizarea proiectului de hotărâre şi ridicarea unei
construcŃii cu destinaŃia de spaŃiu comercial în zonă având în vedere şi poziŃia
cetăŃenilor care locuiesc în vecinătatea terenului.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian întreabă ce putem facem altceva acolo,
este o zona mlăştinoasă, trebuie să îi dăm o destinaŃie.
D-l viceprimar arată că, decizia aparŃine în cele din urmă Consiliului local, dar
trebuie să Ńinem cont şi de părerea cetăŃeniilor care locuiesc în zonă şi care sunt
deranjaŃi de ridicarea unei construcŃii. Totodată, mai arată că, mulŃi cetăŃeni ne-au
întrebat de ce nu se amenajează o parcare.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, să facem o ofertă, să se face un
raport de evaluare şi eventual să achiziŃionam acest teren şi să îl amenajăm.
D-l secretar general Teodor Iordan arată că, în decursul anilor acel teren a avut
cel puŃin 5 sau 6 proprietari, fiecare după momentul achiziŃionării au venit cu diferite
propuneri de punere în valoare.
D-l viceprimar arată că, acest teren a fost bine întreŃinut de municipalitate, în
sensul în care a fost cosită iarba o dată de la 3 săptămâni, dar acea zonă este
aglomerată din punct de vedere urbanistic şi va vota împotriva acestui proiect.
D-l secretar general arată că, s-a dorit cumpărarea terenului şi să amenajăm o
parcare, dar a cerut foarte mult şi din această cauză s-a renunŃat la această idee.
D-l secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de
hotărâre este de 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot fiind consemnate un vot „împotrivă”, iar
16 consilieri locali s-au abŃinut de la vot.
În continuare, d-l primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2020, a impozitului pe
clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, nr.2 din municipiul Orăştie.
D-l ing.Tudoraşcu Mircea dă citire raportului întocmit de DirecŃia arhitect-şef.
D-l consilier local łambă Alin Adam prezintă raportul de avizare al comisiei
pentru urbanism.
D-l consilier local Bulz Dionisie întreabă cu cat se propune majorarea
impozitului, asta însemnând ca impozitul de la suta la suta ajunge la 150 sau creste cu
150 %, deci cu cat va creste efectiv.
D-l viceprimar arată că, dacă de exemplu are de plătit un impozit de 100 lei,
această valoare va fi majorată cu 150 sau 300 %, în funcŃie de situaŃie.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian solicită să se menŃioneze imobilele care
sunt locuite şi care nu.
D-l secretar general 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.215/2019 privind aprobarea cuantumului de majorare
în anul 2020, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, nr.2 din
municipiul Orăştie.
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La punctul 14 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2020, 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 local łambă Alin Adam dă citire raportului de avizare al comisiei
pentru urbanism.
D-l secretar general 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.216/2019 privind aprobarea cuantumului de majorare în
anul 2020, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, nr.42 din
municipiul Orăştie.
În continuare, d-l ing.Ovidiu Bălan expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2020, a impozitului pe
clădirea neîngrijită situată în str.O.Goga, nr.1 din municipiul Orăştie.
D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia arhitect-şef.
D-l consilier local łambă Alin Adam arată că, în comisia pentru urbanism,
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l secretar general 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.217/2019 privind aprobarea cuantumului de majorare
în anul 2020, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.O.Goga, nr.1 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 2020, a impozitului pe
clădirea neîngrijită situată în str.Gheorghe Doja, nr.82 din municipiul Orăştie.
D-l ing.Tudoraşcu Mircea dă citire raportului întocmit de DirecŃia arhitect-şef.
D-l consilier local łambă Alin Adam prezintă raportul de avizare al comisiei
pentru urbanism.
D-l consilier local Popa Dorin Ioan este de părere că, nu ar trebui să ne legăm de
asemenea locuinŃe, care din punct de vedere vizual nu deranjează oraşul, nu ştiu dacă
ne interesează o casă care nu poate fi terminată datorită veniturilor reduse ale
proprietarului. În aceeaşi ordine de idei, arată că, este de acord cu supraimpozitarea
imobilelor din zona centrala a municipiului sau cele care nu sunt locuite, suntem întrun oraş în care locuinŃele nu au valoare foarte mare şi este greu să ceri la un om care
locuieşte în acea casă, pentru că nu are bani să o repare, să o vândă şi să îşi ia ce, deci
nu vede sensul supraimpozitării celor de periferie.
D-l secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de
hotărâre este de 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 11 voturi „pentru”, iar 6
consilieri locali s-au abŃinut de la vot (Bulz Dionisie, Chira Adriana, Molocea Mihai
Iulian, Popa Dorin Ioan, Sechi Dan Mihail, Stoica Constantin Nicolae).
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Se adoptă Hotărârea nr.218/2019 privind aprobarea cuantumului de majorare în
anul 2020, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Gheorghe Doja, nr.82 din
municipiul Orăştie.
În continuare, d-l primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2020, a impozitului pe
clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, nr.99 din municipiul Orăştie.
D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia arhitect-şef.
D-l consilier local łambă Alin Adam arată că, în comisia pentru urbanism,
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l secretar general 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.219/2019 privind aprobarea cuantumului de majorare
în anul 2020, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, nr.99 din
municipiul Orăştie.
La punctul 18 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2020, 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 local łambă Alin Adam dă citire raportului de avizare al comisiei
pentru urbanism.
D-l secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de
hotărâre este de 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 11 voturi „pentru”, iar 6
consilieri locali s-au abŃinut de la vot (Bulz Dionisie, Chira Adriana, Molocea Mihai
Iulian, Popa Dorin Ioan, Sechi Dan Mihail, Stoica Constantin Nicolae).
Se adoptă Hotărârea nr.220/2019 privind aprobarea cuantumului de majorare în
anul 2020, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.dr.I.Mihu, nr.4 din
municipiul Orăştie.
În continuare, d-l primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2020, a impozitului pe
clădirea neîngrijită situată în str.Mureşului, bloc nr.8 din municipiul Orăştie.
D-l ing.Tudoraşcu Mircea dă citire raportului întocmit de DirecŃia arhitect-şef.
D-l consilier local łambă Alin Adam arată că, în comisia pentru urbanism,
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, blocul nr.8 din str.Mureşului
este propus a fi supraimpozitat cu 150 %, iar scara E a blocului 40 din str.Pricazului,
este propus a fi supraimpozitat cu 300 %, dar ambele arata la fel de rău.
D-l secretar general arată că, sunt criterii ce au fost aprobate de Consiliul local şi
în baza cărora se stabileşte un punctaj şi în funcŃie de acestea, imobilele sunt încadrate
în mod corespunzător.
D-l consilier local łambă Alin Adam propune ca impozitul pentru clădirea
neîngrijită situată în str.Mureşului, blocul nr.8 din municipiul Orăştie, proprietatea SC
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Marc Invest Holding SRL Orăştie, să se majoreaze cu 300 %.
D-l secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentului şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Amendamentul d-lui consilier local łambă Alin Adam 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.221/2019 privind aprobarea cuantumului de majorare în
anul 2020, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Mureşului, bloc nr.8 din
municipiul Orăştie.
La punctul 20 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2020, a impozitului pe
clădirea neîngrijită situată în str.Gării, nr.10 din municipiul Orăştie.
D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia arhitect-şef.
D-l consilier local łambă Alin Adam arată că, în comisia pentru urbanism,
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l secretar general 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.222/2019 privind aprobarea cuantumului de majorare
în anul 2020, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Gării, nr.10 din
municipiul Orăştie.
În continuare, d-l primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2020, a impozitului pe
clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, f.n din municipiul Orăştie.
D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia arhitect-şef.
D-l consilier local łambă Alin Adam dă citire raportului de avizare al comisiei
pentru urbanism.
D-l secretar general 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.223/2019 privind aprobarea cuantumului de majorare în
anul 2020, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, f.n din municipiul
Orăştie.
La punctul 22 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2020, a impozitului pe
clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, nr.6 din municipiul Orăştie.
D-l ing.Tudoraşcu Mircea dă citire raportului întocmit de DirecŃia arhitect-şef.
D-l consilier local łambă Alin Adam arată că, în comisia pentru urbanism,
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de
hotărâre este de 10 voturi.
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Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.224/2019 privind aprobarea cuantumului de majorare
în anul 2020, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, nr.6 din
municipiul Orăştie.
În continuare, d-l primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2020, a impozitului pe
clădirea neîngrijită situată în str.9 Mai, nr.23 din municipiul Orăştie.
D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia arhitect-şef.
D-l consilier local łambă Alin Adam dă citire raportului de avizare al comisiei
pentru urbanism.
D-l secretar general 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.225/2019 privind aprobarea cuantumului de majorare în
str.9 Mai, nr.23 din
anul 2020, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în
municipiul Orăştie.
La punctul 24 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2020, 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 local łambă Alin Adam dă citire raportului de avizare al comisiei
pentru urbanism.
D-l secretar general 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.226/2019 privind aprobarea cuantumului de majorare
în anul 2020, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Ghe.Lazăr, nr.2 din
municipiul Orăştie.
În continuare, d-l primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2020, a impozitului pe
clădirea neîngrijită situată în str.M.Eminescu, nr.5 din municipiul Orăştie.
D-l ing.Tudoraşcu Mircea dă citire raportului întocmit de DirecŃia arhitect-şef.
D-l consilier local łambă Alin Adam arată că, în comisia pentru urbanism,
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l secretar general 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.227/2019 privind aprobarea cuantumului de majorare în
anul 2020, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.M.Eminescu, nr.5 din
municipiul Orăştie.
La punctul 26 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2020, a impozitului pe
clădirea neîngrijită situată în str.dr.A.Vlad, nr.4 din municipiul Orăştie.
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D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia arhitect-şef.
D-l consilier local łambă Alin Adam dă citire raportului de avizare al comisiei
pentru urbanism.
D-l secretar general 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.228/2019 privind aprobarea cuantumului de majorare
în anul 2020, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.dr.A.Vlad, nr.4 din
municipiul Orăştie.
În continuare, d-l primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2020, 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 local łambă Alin Adam arată că, în comisia pentru urbanism,
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l secretar general 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.229/2019 privind aprobarea cuantumului de majorare în
anul 2020, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.I.Creangă, nr.1 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 2020, a impozitului pe
clădirea neîngrijită situată în str.Pricazului, bl.40, sc.E din municipiul Orăştie.
D-l ing.Tudoraşcu Mircea dă citire raportului întocmit de DirecŃia arhitect-şef.
D-l consilier local łambă Alin Adam prezintă raportul de avizare al comisiei
pentru urbanism.
D-l secretar general 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.230/2019 privind aprobarea cuantumului de majorare
în anul 2020, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Pricazului, bl.40, sc.E
din municipiul Orăştie.
În continuare, d-l primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2020, 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 local łambă Alin Adam arată că, în comisia pentru urbanism,
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l secretar general 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.231/2019 privind aprobarea cuantumului de majorare în
16

anul 2020, 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 2020, a impozitului pe
clădirea neîngrijită situată în str.George Coşbuc, nr.12 din municipiul Orăştie.
D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia arhitect-şef.
D-l consilier local łambă Alin Adam dă citire raportului de avizare al comisiei
pentru urbanism.
D-l secretar general 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.232/2019 privind aprobarea cuantumului de majorare
în anul 2020, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.George Coşbuc, nr.12
din municipiul Orăştie.
În continuare, d-l primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2020, a impozitului pe
clădirea neîngrijită situată în str.O.Goga, nr.17 din municipiul Orăştie.
D-l ing.Tudoraşcu Mircea dă citire raportului întocmit de DirecŃia arhitect-şef.
D-l consilier local łambă Alin Adam arată că, în comisia pentru urbanism,
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l secretar general 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.233/2019 privind aprobarea cuantumului de majorare în
anul 2020, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.O.Goga, nr.17 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 2020, 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 local łambă Alin Adam dă citire raportului de avizare al comisiei
pentru urbanism.
D-l secretar general 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.234/2019 privind aprobarea cuantumului de majorare
în anul 2020, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Viitorului, bloc nr.27
din municipiul Orăştie.
În continuare, d-l primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2020, a impozitului pe
clădirea neîngrijită situată în str.Luncii, f.n din municipiul Orăştie.
D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia arhitect-şef.
D-l consilier local łambă Alin Adam arată că, în comisia pentru urbanism,
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proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 11 voturi „pentru”, iar 6
consilieri locali s-au abŃinut de la vot (Bulz Dionisie, Chira Adriana, Molocea Mihai
Iulian, Popa Dorin Ioan, Sechi Dan Mihail, Stoica Constantin Nicolae).
Se adoptă Hotărârea nr.235/2019 privind aprobarea cuantumului de majorare în
anul 2020, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Luncii, f.n 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 2020, a impozitului pe
clădirea neîngrijită situată în str.Târgului, nr.25 din municipiul Orăştie.
D-l ing.Tudoraşcu Mircea dă citire raportului întocmit de DirecŃia arhitect-şef.
D-l consilier local łambă Alin Adam dă citire raportului de avizare al comisiei
pentru urbanism.
D-l secretar general 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.236//2019 privind aprobarea cuantumului de majorare
în anul 2020, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Târgului, nr.25 din
municipiul Orăştie.
În continuare, d-l primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind propunerea schimbării destinaŃiei unor imobile aparŃinând
domeniului public al Municipiului Orăştie, din imobile cu destinaŃia de unităŃi de
învăŃământ în imobile cu altă destinaŃie.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier local Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie
locală, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l consilier local Bulz Dionisie arată că, după câte a înŃeles este vorba de
imobilul unde funcŃionează Centru RezidenŃial administrat de AsociaŃia „Samaritenii
Orăştieni” şi întreabă cum s-a putut derula proiectul, atâta timp cât destinaŃia
imobilului nu a fost schimbată.
D-l secretar general arată că, la momentul respectiv legislaŃia nu impunea
obŃinerea avizului din partea ministerului de resort şi schimbarea destinaŃiei
imobilului.
D-l director Costoiu Călin arată că, doar din anul 2016 este obligatoriu obŃinerea
avizului din partea Ministerului EducaŃiei NaŃionale şi Cercetării ŞtiinŃifice, iar
Ordinul 5819/2016 prevede etapele care trebuie parcurse şi documentele necesare
pentru obŃinerea avizului conform pentru schimbarea destinaŃiei bazei materiale a
unităŃilor de învăŃământ.
D-l secretar general 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.237/2019 privind propunerea schimbării destinaŃiei unor
imobile aparŃinând domeniului public al Municipiului Orăştie, din imobile cu
destinaŃia de unităŃi de învăŃământ în imobile cu altă destinaŃie.
La punctul 36 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemŃiune pentru imobilul – Ansamblu
urban „str.N.Bălcescu”, monument istoric din Municipiul Orăştie, str.N.Bălcescu,
nr.17, JudeŃul Hunedoara.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier local Petre Radu OnuŃ dă citire raportului de avizare al comisiei
pentru administraŃie locală.
D-l secretar general 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.238/2019 privind neexercitarea dreptului de
preemŃiune pentru imobilul – Ansamblu urban „str.N.Bălcescu”, monument istoric din
Municipiul Orăştie, str.N.Bălcescu, nr.17, JudeŃul Hunedoara.
În continuare, d-l primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind aprobarea preŃurilor de pornire la licitaŃie pentru masa lemnoasă
din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Orăştie pentru anul 2020.
D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier local łambă Alin Adam arată că, în comisia economică, proiectul
de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l secretar general 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.239/2019 privind aprobarea preŃurilor de pornire la
licitaŃie pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietatea publică a municipiului
Orăştie pentru anul 2020.
La punctul 38 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind schimbarea sediului social al Clubului Sportiv Municipal „Dacia
Orăştie 2010” înfiinŃat prin H.C.L nr.57/2010.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier local Petre Radu OnuŃ dă citire raportului de avizare al comisiei
pentru administraŃie locală.
D-l secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de
hotărâre este de 9 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
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Este adoptată Hotărârea nr.240/2019 privind schimbarea sediului social al
Clubului Sportiv Municipal „Dacia Orăştie 2010” înfiinŃat prin H.C.L nr.57/2010.
În continuare, d-l primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind aprobarea casării unor mijloace fixe aflate în administrarea Şcolii
Gimnaziale „D.Stanca” Orăştie.
D-na director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică.
D-l consilier local łambă Alin Adam arată că, în comisia economică, proiectul
de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l secretar general 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.241/2019 privind aprobarea casării unor mijloace fixe
aflate în administrarea Şcolii Gimnaziale „D.Stanca” Orăştie.
La punctul 40 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind completarea H.C.L nr.184/2019 referitoare la completarea
Programului anual al achiziŃiilor publice pentru anul 2019 aprobat prin HCL
nr.101/2019.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier local łambă Alin Adam dă citire raportului de avizare al comisiei
economice.
D-l secretar general 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.242/2019 privind completarea H.C.L nr.184/2019
referitoare la completarea Programului anual al achiziŃiilor publice pentru anul 2019
aprobat prin HCL nr.101/2019.
În continuare, d-l secretar general Teodor Iordan arată că Serviciul de Probatiune
Hunedoara prin adresa înregistrată sub nr.16252/19.11.2019, ne solicită să completam
hotărârea prin care au fost stabilite locurile de executare a muncii in folosul
comunităŃii de către persoanele condamnate la această pedeapsă, cu locaŃiile
Biblioteca Municipală si Primăria Municipiului Orăştie. Totodată, mai arată că, am
considerat să prezentăm aceasta adresă ca şi informare, eventual să o supuneŃi şi la
vot, dacă este oportun sau nu a se efectua acele ore de muncă în folosul comunităŃii în
cadrul Bibliotecii Municipale şi a Primăriei.
Preşedintele de şedinŃă supune la vot solicitarea de extindere a domeniilor de
efectuare a muncii în folosul comunităŃii în cadrul Bibliotecii Municipale şi a
Primăriei, aceasta fiind respinsă cu unanimitate de voturi.
În încheierea şedinŃei, d-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, ieri, cu ocazia
comemorării celor 30 de ani de la RevoluŃia Română din decembrie 1989, Consiliul
local al municipiului Orăştie a primit o diplomă din partea AsociaŃiei „22 Decembrie
1989” şi îi solicită d-lui jr.Fleşeriu Ciprian să pună această diplomă în sala de şedinŃe
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a Consiliului local.
D-l consilier local Stoica Constantin Nicolae arată că în urmă cu 3 luni a fost
depusă la Registratura Primăriei municipiului Orăştie o adresă a cetăŃeniilor de pe
str.Arcului, cu rugămintea ca în proiectul de reabilitare a străzilor pe anul 2020, să fie
avută în vedere şi această stradă. Din păcate nu s-a primit niciun răspuns şi cetăŃenii
din zonă îl opresc pe stradă şi îl întreabă ce se întâmplă cu acea solicitare şi dânsul nu
are ce răspuns să le dea şi îi solicită d-lui primar să le dea un răspuns, fie verbal, fie în
scris.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că, nu putem vorbi la momentul actual de
obiectivele de investiŃii pe anul viitor până nu avem sumele aprobate la nivel naŃional,
fiindcă totul depinde de acele sume care vor fi distribuite către administraŃiile publice
locale. În acest moment creşterea de la 60 la 63% şi 50% a cheltuitelor sociale nu este
suficientă pentru a acoperi şi dă o sugestie consilierilor locali liberali, să discute cu d-l
deputat Heiuş Lucian, ca la viitoarea rectificare de buget să se aloce bani şi
municipiului Orăştie, că la ultima s-au dat bani doar la primăriile liberale, pentru că
dânşii sunt acum la putere. Totodată, arată că, a discutat cu parlamentarii socialdemocraŃi din judeŃ, ca la întocmirea bugetului, la municipiul Orăştie, la sumele de
echilibrare să se aibă în vedere o împărŃire echidistantă, pentru că, este un abuz în
serviciu al ministrului de finanŃe, care va fi atacată şi se va depune inclusiv o plângere
penală la D.N.A, pentru abuzul de a transmite doar primăriilor liberale fără a avea
nicio justificare în acest sens.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian întreabă ce se întâmplă cu limita de
viteza de la cele doua ieşiri din municipiu, fiindcă s-a mutat limita administrativă în
zona benzinăriei MOL. În aceeaşi ordine de idei, arată că, era foarte bine înainte, când
limita administrativă era dincolo de magazinul Kaufland, fiindcă cetăŃenii care merg
la cumpărături nu erau nevoiŃi să îşi achiziŃioneze rovinietă, în Consiliul local am
solicitat modificarea vitezei de la 50 la 70 km/oră, nicidecum mutarea plăcuŃelor cu
limita administrativă.
D-l viceprimar arată că, limita de viteză la intrarea şi ieşirea din municipiul
Orăştie dinspre şi înspre Deva este de 70 km/oră.
D-l consilier local Bulz Dionisie arată că sunt două probleme distincte, placa cu
limita administrativă să fie amplasată unde prevede Planul Urbanistic General că este
intravilanul şi viteza se reglementează prin tăbliŃe cu indicarea limitei de viteză şi
solicită d-lui secretar general o lămurire cu privire la limita intravilanului
municipiului. I se răspunde de către d-l secretar general Teodor Iordan care arată că,
limita intravilanului este în zona benzinăriei MOL, la ultimul grup de case.
D-l consilier local Bulz Dionisie întreabă dacă cetăŃenii de pe str.Codrului nu
aparŃin de municipiul Orăştie.

D-l primar ing.Ovidiu Bălan arată că, sunt locuitori ai municipiului Orăştie, dar
nu sunt la drum naŃional, aşa cum nici SC Chimica SA nu este la drum naŃional.
D-l secretar general doreşte să dea răspuns la două probleme care au fost
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dezbătute la finalul şedinŃei ordinare din luna noiembrie şi nu s-a putut răspunde la
momentul respectiv. Prima problemă se referă la ancheta socială efectuată de
Serviciul Public de AsistenŃă Socială Orăştie la familia care locuieşte în incinta fostei
ferme situată pe str.Târgului, d-l consilier local Bulz Dionisie a avut dreptate parŃial,
dar justificarea angajatelor care au efectuat ancheta a fost că nu li s-a permis accesul
în incita aşa zisei locuinŃe. Referitor la problema ridicată de d-na consilier local Roşu
Mariana Dorina cu privire la faptul că, în zona Restaurantului „Şureanu” este gălăgie,
datorită muzicii ce este dată tare, gălăgia provine de la benzinăria ARAL, acolo era o
persoană care nu avea autorizaŃie să funcŃioneze în incinta acesteia, deŃinea o
autorizaŃie eliberată de municipalitate, dar doar pentru târguri şi pieŃe şi a fost
amendată.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, a fost amendat un cetăŃean care
dorea să muncească, nu cerşea cum fac mulŃi alŃii, este nu un caz social, ci chiar de
demnitate umană, care a ales să muncească.
D-l secretar general arată că, putea să dea muzica mai încet, chiar dacă lucra
acolo, sa nu deranjeze liniştea publică.
D-l viceprimar łambă Alin Adam are o rugăminte către consilierii liberali, care
ne-au spus înainte de şedinŃă că dânşii au votul cetăŃeniilor şi că le pasă de aceştia
mai mult ca nouă, consilierilor social-democraŃi. Totodată, arată că, având în vedere
că preşedintele P.N.L Hunedoara este orăştian, îi roagă că la o altă rectificare sau la
constituirea bugetului pe anul viitor, dacă le pasă cu adevărat de Orăştie, atunci să le
spună orăştienilor pe care i-au trimis în Parlament, să susŃină şi cauza Orăştiei. În
aceeaşi ordine de idei, arată că, este inadmisibil ca, de exemplu, comuna Balşa să
primească la rectificare două miliarde, care are 700 de locuitori, iar municipiul Orăştie
cu 22.000 locuitori să nu primească niciun leu. În comparaŃie, la ultima rectificare
bugetară a guvernului P.S.D, cea mai mare sumă primită de la Guvernul României a
avut-o Primăria municipiului Deva, primărie liberală, dar nu s-a Ńinut cont de criterii
politice. În încheiere solicită să se transmită mai departe pe linie de partid, rugămintea
consilierilor locali social-democraŃi, pentru ca cetăŃenii din Orăştie să nu sufere politic
de pe urma rivalităŃilor.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, nu este vorba de nicio
rivalitate, se poate solicita direct d-lui deputat, trebuie să ni se solicite nouă acest
telefon fără fir, sediul parlamentar este deschis şi nu înŃelege de unde ideea că, aleşii
locali liberali nu au solicitat să se facă demersuri în sensul celor arătate. În aceeaşi
ordine de idei, mai arată că, Ńara nu se conduce de la Orăştie şi să nu denaturam
situaŃia în sens politic, iar consilierii social-democraŃi pot să meargă la biroul
parlamentar, dacă cred ca acolo este centrul puterii.
D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, în judeŃul Hunedoara, unul din
reprezentanŃii partidului de guvernământ este orăştian şi merge pe premisa că fiind în
Consiliul local ne dorim cu toŃii binele comunităŃii, iar
dumnealui fiind membru
P.N.L, au nişte relaŃii mult mai bune şi pot să se întâlnească mult mai des cu dânsul,
decât se întâlnesc consilierii P.S.D. Totodată, arată că, pe lângă demersurile pe care le
face administraŃia locala pe lângă guvernul liberal, are rugămintea ca şi membri P.N.L
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ca şi aleşi ai orăştienilor să facă tot ce depinde de ei, dacă într-adevăr le pasă de
orăştieni.
D-l consilier local Stoica Constantin Nicolae arată că, în ceea ce priveşte mutarea
semnelor cu limita de viteza de 70 km/oră, fiindcă Consiliul local a aprobat, să se
modifice limita de viteză de la 50 la
70 km/oră, lucru care nu s-a respectat,
propune să se pună în aplicare acea decizie, iar limita administrativă să fie după
magazinul Kaufland. În acest sens motivează prin faptul că, noi reprezentăm cetăŃenii
şi sunt foarte multe familii în Orăştie, care sunt pensionari şi pentru ei, câŃiva lei la
produse reprezintă mult, au maşini şi se deplasează la Kaufland şi nu îşi mai iau
rovinieta, fiindcă sunt în vârstă şi nu mai circulă în afara Orăştiei. Astfel, dacă limita
administrativă este stabilită la benzinăria MOL, şi merg la cumpărături sunt amendaŃi
dacă nu au rovinietă şi nu este normal să îşi achiziŃioneze rovinietă că merg până la
Kaufland. Totodată, mai arată că, sunt zeci de familii care l-au oprit pe stradă şi i-au
trimis mesaje, cu rugămintea să se facă demersuri să poată merge la cumpărături fără
a fi nevoiŃi să îşi ia rovinietă. În încheiere are rugămintea către d-l primar să se ia
această măsură şi să se pună in aplicare decizia luată de consiliul local, aşa cum am
fost de acord cu toŃii, în felul cum s-a pus în practică sunt aduse prejudicii de imagine
atât Consiliului local, cât şi administraŃiei locale.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că, în ceea priveşte repartizarea sumelor în urma
rectificării bugetare, aşa cum s-a făcut acum, aceste lucruri creează precedente şi se
întorc ulterior. Municipiul Orăştie a fost defavorizat din acest punct de vedere şi de
guvernul P.S.D şi de guvernul P.N.L, au considerat că avem venituri, făcând
raportarea la ultimii ani. De exemplu municipiul Deva, la inceput de an, nu a avut
niciun ban alocat, Orăştia a primit 1 milion de lei şi ulterior cea mai mică comună a
avut de 10 ori mai mult. La ultima rectificare, municipiul Deva a primit 120 miliarde,
Orăştia nu a primit niciun leu.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian întreabă dacă municipalitatea a făcut
demersuri oficiale, direct sau indirect, pentru obŃinerea unor sume.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că, a făcut demersuri, nu direct către ministrul
finanŃelor, a avut discuŃii cu reprezentanŃii Consiliului JudeŃean Hunedoara, unde
sumele de echilibrare trebuiau să ajungă prin distribuirea Consiliului JudeŃean,
Guvernul a repartizat banii direct prin hotărâre administraŃilor locale. Municipiul
Orăştie a fost defavorizat din cauza veniturilor, care nu are nicio legătură cu
excedentul, fiindcă nu s-a Ńinut cont de acest aspect niciodată, ci de veniturile pe care
le-am avut în ultimii ani de la societăŃile care funcŃionau la nivelul municipiului
Orăştie, de aceea nici municipiul Deva nu are, fiindcă sunt sume de echilibrare care se
dau ca să aibă un venit minim garantat pe locuitor. Totodată, mai arată că, dacă nu
aveam excedent la bugetul local, nu am fi avut sumele necesare pentru a putea plăti
constructorii, am plătit cei 20% din toate fondurile europene, gradul de implementare
pentru cele 19 proiecte, altfel nu ştim cum am fi reuşit. În altă ordine de idei, arată că,
în şedinŃa ordinară din luna ianuarie va iniŃia un proiect de hotărâre prin care va
propune îngheŃarea salariile la nivelul Primăriei municipiului Orăştie, deci nu se va
aplica creşterea salariului minim în fundamentarea salariului angajaŃilor, ci se va
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rămâne pe aceeaşi anvelopă salarială, mai puŃin două-trei segmente de activitate şi se
va proceda la scăderea coeficienŃilor, pentru a rămâne la acelaşi nivel salarial. În
aceeaşi ordine de idei, mai arată că, există o categorie, la care suntem obligaŃi să
aplicăm creşterea salariului minim pe economie. Totodată, arată că, pe partea de
implementare a proiectelor, speră să nu fie probleme, avem cele două credite pe care
le-am luat ca o măsură de siguranŃă pentru cofinanŃarea proiectelor. În aceeaşi ordine
de idei, îşi exprimă speranŃa că Guvernul va sprijini cofinanŃarea proiectelor care au
finanŃare europeană.
D-l consilier local Stoica Constantin Nicolae arată că, doreşte să facă o
propunere constructivă d-lui primar şi anume să se constituie o comisie de lucru, care
să se întrunească cel puŃin o dată pe lună sau de câte ori este necesar între
reprezentanŃii P.S.D şi P.NL şi să se bifeze problemele reale pe care să le sprijine
reciproc.
D-l consilier local Bulz Dionisie este de părere că, înainte de constituirea
bugetului ar bine să existe o discuŃie cu reprezentanŃii ambelor partide reprezentate în
Consiliul local.
D-l primar ing.Ovidiu Bălan arată că, ne va fi extrem de greu să ne închidem pe
bugetul de anul viitor, va fi un an de sacrificiu, dar este încrezător că vom reuşi să îl
ducem cu bine la final.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinŃă,
jr.Paşca Ioan

Secretar General,
jr.Teodor Iordan
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