ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 30.09.2015 cu ocazia şedinŃei ordinare a Consiliului
local al municipiului Orăştie.
Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită.
Din totalul de 19 consilieri sunt prezenŃi la şedinŃă 16. Lipsesc d-na
consilier Ileasă Talida şi d-nii consilieri NeamŃu Sergiu şi Todea Cornel.
La şedinŃă participă d-nii : primar Ovidiu Bălan, secretar Teodor Iordan
şi mass-media locală.
D-na consilier Mariş Daniela propune ca preşedinte de şedinŃă pe
d-l consilier Munteanu Alexandru.
Propunerea este supusă la vot şi aprobată în unanimitate.
Întrucât procesele verbale ale şedinŃelor din data de 28.08.2015 şi
16.09.2015 au fost puse la dispoziŃia consilierilor cu ocazia şedinŃei
comisiilor de specialitate, d-l secretar întreabă dacă există obiecŃii cu privire
la acestea.
D-l consilier łambă Alin arată că, în procesul verbal al şedinŃei
ordinare din data de 28.08.2015 nu apare consemnat cine a făcut propunerea
de retragere de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre de la punctul 8 al
ordinii de zi, iar d-l consilier Paşca Ioan a solicitat să fie trecuŃi nominal
consilierii P.S.D care nu au fost de acord cu scoaterea de pe ordinea de zi a
respectivului punct şi solicita să se consemneze şi acest lucru.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, din cate îşi aminteşte, propunerea de
scoatere de pe ordinea de zi a venit din partea d-lui viceprimar.
D-l viceprimar Dorin Popa arată că, referitor la documentul depus de
d-l consilier łambă Alin, dânsul a pus o rezoluŃie prin care solicită
convocarea de urgenŃă a Comitetului director al C.S.M Dacia Orăştie 2010 şi
să se consemneze acest lucru în procesul verbal.
D-l secretar supune la vot completarea procesului verbal al şedinŃei
ordinare din 28.08.2015 cu cele arătate mai sus, acesta fiind votat în
unanimitate.
D-l secretar Teodor Iordan supune la vot procesul verbal al şedinŃei de
îndată din data de 16.09.2015, nefiind obiecŃii, acesta este votat cu
unanimitate de voturi.
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D-l primar Ovidiu Bălan propune următorul proiect al ordinii de zi :
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al
municipiului Orăştie pe anul 2015.
2.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcŃii şi al
organigramei Spitalului Municipal Orăştie.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal şi a
Regulamentului local de urbanism - „Ansamblu de locuinŃe str.Erou Moraru
Călin Gabriel”.
4.Proiect de hotărâre privind completarea Programului anual al
achiziŃiilor publice pentru anul 2015 aprobat prin HCL nr.22/2015.
5.Proiect de hotărâre privind modificarea Documentului de PoziŃie (DP)
privind modul de implementare a proiectului “SISTEM DE
MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEłUL
HUNEDOARA”.
6.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanŃilor Consiliului
Local al municipiului Orăştie în Consiliile de AdministraŃie, Comisiile de
Evaluare şi Asigurarea CalităŃii şi pentru Combaterea ViolenŃei ale unităŃilor
de învăŃământ preuniversitar din municipiul Orăştie pentru anul şcolar
2015/2016.
7.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul
local al municipiului Orăştie pe anul 2015 în vederea organizării Festivalului
– concurs „Tudorică Munteanu, pentru solişti instrumentişti şi solişti vocali
de muzică populară tradiŃională românească”, ediŃia a XIV-a.
8.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul
local al municipiului Orăştie pe anul 2015 în vederea organizării manifestării
„Concert de romanŃe”, ediŃia a XII-a.
9.Proiect de hotărâre privind revocarea unor hotărâri adoptate de
Consiliul local al municipiului Orăştie.
În afara ordinii de zi, d-l primar propune :
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor mijloace de
transport din cadrul Serviciului Public de Gospodărire Municipală Orăştie
pentru transportul deşeurilor inerte şi voluminoase.
11.Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L nr.107/2015 referitoare
la aprobarea Programului privind obligaŃiile şi responsabilităŃile ce revin
instituŃiilor publice, agenŃilor economici si cetăŃenilor pentru buna
gospodărire a Municipiului Orăştie si a Programului de măsuri privind
gestionarea deşeurilor în Municipiul Orăştie pentru anul 2015.
12.Discutarea adreselor nr.4512,5306/2015 şi nr.5708/2015 a InstituŃiei
Prefectului – JudeŃul Hunedoara.
13.Discutarea unor cereri adresate Consiliului local al municipiului
Orăştie.
Totodată, d-l consilier Bulz Dionisie propune :
14.Întrebări-interpelări.
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Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerile ulterioare este supus la
vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.
La primul punct al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii
proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al
municipiului Orăştie pe anul 2015.
D-na ec.Czeteni Alina dă citire raportului întocmit de DirecŃia
economică.
D-l consilier Popa Dorin prezintă raportul de avizare al comisiei
economice.
D-l consilier Roşu Mircea arată că, la noul corp de clădire al Şcolii
Gimnaziale „D.Stanca” în care vor funcŃiona 8 săli de clasă sunt necesare
unele lucrări de reparaŃii, iar suma solicită în acest sens este de 40 mii lei,
care se poate lua de la capitolul 7402 „ProtecŃia mediului” de la obiectivul
„Canalizare menajare strada Horea”, iar pe proiectul de finanŃare nu se mai
pot face completări.
D-l consilier Munteanu Alexandru întreabă dacă aceasta este singura
cheltuială care mai este necesară pentru finalizarea lucrărilor.
D-l director tehnic Hosu Radu arată că, din discuŃiile purtate cu
constructorul, cu siguranŃă vor mai apărea şi alte cheltuieli suplimentare,
pentru mobilier şi pentru montarea suplimentara a unor hidranŃi, care nu mai
pot fi finanŃate pe proiect şi pentru finalizarea lucrărilor ar mai fi nevoie de
aproximativ 100.000 lei.
D-l viceprimar întreabă cât este urgent acest lucru. I se răspunde de
către d-l consilier Roşu Mircea care arată că, darea în folosinŃă a noului corp
de şcoală este prevăzută pentru sfârşitul acestui an.
D-l viceprimar Dorin Popa propune modificarea, poziŃiei a doua de la
partea de cheltuieli, în sensul că suma de 2.707 mii lei prevăzută la cap.6602
„Sănătate” va fi trecută la capitolul 510228 „Transferuri de capital” şi nu pe
capitolul „Cheltuieli de capital”.
D-l viceprimar arată că, pentru achiziŃionarea unui buldoexcavator este
prevăzută suma de 42 mii lei, în momentul de faŃă nu ştim cât va funcŃiona
serviciul de salubrizare sub această formă şi propunerea este ca această sumă
să fie transferată la fondul de rezervă. Totodată, d-l viceprimar arată că, la
Colegiul NaŃional „A.Vlaicu” este necesar a se achiziŃiona programe cu
licenŃă pentru acele calculatoare, care sunt utilizate pentru susŃinerea
examenului de competenŃe şi în acest sens, solicită a se aloca suma de 13 mii
lei, care să fie luată de la cap.7402 „ProtecŃia mediului” de la obiectivul
„Canalizare menajare strada Horea”.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că, acest buldoexcavator va fi folosit de
S.P.G.M la lucrările curente, iar în momentul de faŃă pentru închirierea unui
utilaj similar plătim o chirie lunară de 150 milioane. De acest utilaj vom
avea nevoie şi pe timp de iarnă, dacă apar urgenŃe nu avem cu ce interveni şi
ne va fi de folos şi la lucrările care trebuie efectuate în capătul străzii 9 Mai,
acolo unde se depozitează controlat deşeuri din demolări. Pentru
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achiziŃionarea unui buldoexcavator s-a luat legătura cu autorităŃile din
Sliedrecht, care au găsit un utilaj care este fabricat în anul 2001, dacă
hotărâm să îl achiziŃionăm suma cheltuită se va amortiza în aproximativ
4 luni şi îl vom putea folosi la toate lucrările de care avem nevoie şi 10 ani
vom fi asiguraŃi pe această problemă. În aceeaşi ordine de idei, dânsul arată
că, la fiecare sfârşit de săptămână suntem nevoiŃi să închiriem un utilaj
similar pentru încărcarea deşeurilor inerte, va trebui să ne gândim, dacă pe
viitor vom păstra acest serviciu sau îl vom externaliza.
D-l viceprimar arată că, nu s-a pus problema că nu avem nevoie de un
asemenea utilaj, am studiat problema cu cei de la achiziŃii şi am găsit ceva
oferte, însă nu s-a ştiut de oferta celor din Sliedrecht.
D-l consilier Paşca Ioan consideră că, trebuie să găsim o soluŃie pentru
ambele probleme, fiindcă este nevoie şi de programe pentru calculatoarele
de la C.N.”A.Vlaicu” şi de achiziŃionarea unui buldoexcavator.
D-l viceprimar arată că, ar fi nevoie de cel puŃin cel încă un cămin în
plus pentru sistemul de canalizare la blocul din zona fostului F.N.C pe lângă
cel existent şi solicită să se aibă în vedere acest lucru. D-l primar arată că, in
zonă sunt probleme şi este posibil să fie nevoie de realizarea mai multor
cămine şi se va analiza din punct de vedere tehnic, care este soluŃia cea mai
bună.
D-l viceprimar arată că, la lucrările de modernizare străzi nu s-au
prevăzut bani pentru dirigenŃie de şantier şi propune în acest sens suma de
3 mii lei care va fi luată de la cap. 7402 „ProtecŃia mediului” de la obiectivul
„Canalizare menajară strada Horea”.
D-l viceprimar Dorin Popa arată că, există o solicitare din partea
C.S.M Dacia Orăştie la partea cheltuieli prin transferul unor sume de la un
articol la altul în cadrul capitolul 6702 „Cultură, recreere şi religie”, după
cum urmează : articolul 200102 se diminuează cu suma de 0,5 mii lei,
articolul 200108 se diminuează cu suma de 4 mii lei, articolul 200109 se
diminuează cu suma de 16,6 mii lei, articolul 200130 se diminuează cu suma
de 2 mii lei, articolul 200402 se majorează cu suma de 0,5 mii lei, articolul
200501 se majorează cu suma de 15,4 mii lei, articolul 200530 se majorează
cu suma de 6 mii lei, articolul 2013 se majorează cu suma de 0,4 mii lei,
articolul 203030 se majorează cu suma de 7,2 mii lei.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentelor şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Amendamentul d-lui consilier Roşu Mircea se supune la vot şi se
aprobă cu unanimitate de voturi.
Amendamentele d-lui consilier Popa Dorin sunt supuse, pe rând, la vot,
acestea fiind aprobate cu unanimitate de voturi.
Proiectului de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat
în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.142/2015 privind aprobarea rectificării
bugetului general al municipiului Orăştie pe anul 2015.
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La punctul 2 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii
proiectului de hotărâre privind modificarea statului de funcŃii şi al
organigramei Spitalului Municipal Orăştie.
D-l secretar Teodor Iordan prezintă raportul întocmit de managerul
Spitalului Municipal Orăştie.
D-l consilier Roşu Mircea arată că, în comisia pentru învăŃământ,
sănătate, sport, cultură şi culte.
D-l consilier Bulz Dionisie întreabă dacă se pot introduce în statul de
funcŃii şi organigrama aceste posturi începând cu data de 1 septembrie,
fiindcă în raportul de specialitate se menŃionează acest lucru, că atunci ar
însemna să fie plătiŃi începând cu această dată. I se răspunde de către d-l
secretar care arată că, ele vor figura în acte, vor constitui un avantaj în plus
la negocierea contractului cu Casa JudeŃeană de Asigurări de Sănătate, dar
încadrarea efectivă se va face ulterior, după ocuparea acestor posturi prin
concurs.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de
hotărâre este de 9 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de
voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.143/2015 privind modificarea statului de
funcŃii şi al organigramei Spitalului Municipal Orăştie.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului
local de urbanism - „Ansamblu de locuinŃe str.Erou Moraru Călin Gabriel”.
D-na arh-şef Cojocaru Mariana prezintă raportul întocmit de DirecŃia
Arhitect-şef.
D-l consilier Munteanu Alexandru arată că, în urma discuŃiilor purtate
în cadrul comisiei de urbanism, s-a solicitat a se prezenta până la şedinŃa în
plen documentele privind circulaŃia terenurilor afectate de străzi, acestea au
fost obŃinute între timp şi prezentate înainte de începerea şedinŃei.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se adoptă Hotărârea nr.144/2015 privind aprobarea unui Plan
Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local de urbanism - „Ansamblu de
locuinŃe str.Erou Moraru Călin Gabriel”.
La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii
proiectului de hotărâre privind completarea Programului anual al achiziŃiilor
publice pentru anul 2015 aprobat prin HCL nr.22/2015.
D-l director Hosu Radu dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.
D-nii consilieri Popa Dorin şi Paşca Ioan prezintă pe rând rapoartele de
avizare al comisiei economice şi al comisiei pentru servicii şi comerŃ.
D-l consilier Popa Dorin propune completarea Programului cu două noi
poziŃii, după cum urmează poziŃia 93 DirigenŃie de şantier pentru
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modernizare străzi valoare 3 mii lei şi poziŃia 94 Reproiectare sediu Primărie
valoare 47 mii lei cu TVA inclus.
D-l consilier Popa Dorin propune ca, anunŃurile pentru achiziŃii să fie
menŃinute pe site-ul Primăriei 6 zile lucrătoare.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentului şi a proiectului de hotărâre este de 9 voturi.
Amendamentul d-lui consilier Popa Dorin se supune la vot, acesta fiind
aprobat cu unanimitate de voturi.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în
unanimitate.
Este adoptată Hotărârea nr.145/2015 privind completarea Programului
anual al achiziŃiilor publice pentru anul 2015 aprobat prin HCL nr.22/2015.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind modificarea Documentului de PoziŃie (DP) privind modul de
implementare a proiectului “SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL
DEŞEURILOR ÎN JUDEłUL HUNEDOARA”.
D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei
pentru servicii şi comerŃ.
D-l secretar arată că, trebuie desemnată persoana care să semneze actul
adiŃional la documentul de poziŃie pentru implementarea acestui proiect.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că, d-l director Hosu Radu este
reprezentatul Consiliului local în Adunarea Generală a AsociaŃiei de
Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor”
judeŃul Hunedoara şi care cunoaşte toate probleme legate de acest proiect.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentului şi a proiectului de hotărâre este de 9 voturi.
Propunerea d-lui primar 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.146/2015 privind modificarea Documentului de
PoziŃie (DP) privind modul de implementare a proiectului “SISTEM DE
MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEłUL
HUNEDOARA”.
La punctul 6 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii
proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanŃilor Consiliului
Local al municipiului Orăştie în Consiliile de AdministraŃie, Comisiile de
Evaluare şi Asigurarea CalităŃii şi pentru Combaterea ViolenŃei ale unităŃilor
de învăŃământ preuniversitar din municipiul Orăştie pentru anul şcolar
2015/2016.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia
AdministraŃie Publică Locală.
D-nii consilieri Călinescu Cristian şi Roşu Mircea dau citire, pe rând,
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rapoartelor de avizare al comisiei pentru administraŃie locala şi al comisiei
pentru învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte.
Preşedintele de şedinŃă întreabă dacă sunt alte propuneri faŃă de cele
iniŃiale.
D-na consilier Dumitru Angela propune ca, d-l consilier Bulz Dionisie
să facă parte din Consiliul de administraŃie al Şcolii Gimnaziale „Dr.A.Vlad”
Orăştie, iar d-l consilier Todea Nicolae să facă parte din Consiliul de
administraŃie al Liceului Tehnologic „N.Olahus” Orăştie.
D-l consilier Pîndărelu Nicolae solicită înlocuirea dânsului din cadrul
Consiliului de administraŃie al Şcolii Gimnaziale „D.Stanca” Orăştie.
D-l consilier Bulz Dionisie propune ca d-l consilier NeamŃu Sergiu să
facă parte din Consiliul de administraŃie al Şcolii Gimnaziale „D.Stanca”
Orăştie.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, potrivit art.45, alin.(5) din Legea
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, proiectele de hotărâre cu privire la persoane se vor
lua întotdeauna prin vot secret. În consecinŃă, d-l director propune o pauză
de 10 minute pentru a întocmi buletinele de vot.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de
hotărâre este de 9 voturi.
După pauză, d-l secretar prezintă buletinul de vot şi explică procedura
după care se va desfăşura votul.
În continuare, d-l secretar înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, câte
un buletin, fiecărui consilier, care intră în cabina special amenajată, apoi
introduce buletinul de vot în urnă. Cabina de vot şi urna se află în faŃa
consilierilor.
După încheierea votării, preşedintele de şedinŃă procedează la
deschiderea urnei în faŃa consilierilor, deschide fiecare buletin de vot şi le
arată cum s-a votat, apoi îl pune pe masa prezidiului.
Apoi, preşedintele de şedinŃă şi d-l secretar procedează la numărarea
voturilor în public şi întocmesc un proces verbal constatator al rezultatului
votării, arătând că cei 16 consilieri au votat, iar persoanele propuse au
obŃinut fiecare cate 16 voturi „pentru”.
Este adoptata Hotărârea nr.147/2015 privind desemnarea
reprezentanŃilor Consiliului Local al municipiului Orăştie în Consiliile de
AdministraŃie, Comisiile de Evaluare şi Asigurarea CalităŃii şi pentru
Combaterea ViolenŃei ale unităŃilor de învăŃământ preuniversitar din
municipiul Orăştie pentru anul şcolar 2015/2016.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului
Orăştie pe anul 2015 în vederea organizării Festivalului – concurs „Tudorică
Munteanu, pentru solişti instrumentişti şi solişti vocali de muzică populară
tradiŃională românească”, ediŃia a XIV-a.
D-l ing.Pistol Eugen, referent în cadrul Casei de Cultură „Alexandru
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GrozuŃă” Orăştie dă citire raportului întocmit de instituŃia amintită arătând
că se solicită alocarea din bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2015
a sumei de 7.500 lei în vederea organizării manifestării respective, iar pentru
transmisiunea TV a evenimentului se solicita alocarea sumei de 1.860 lei.
D-l consilier Popa Dorin arată că, în urma discuŃiilor purtate, comisia
economică a propus alocarea sumei de 7.000 lei, iar suma prevăzută pentru
plata contravalorii mesei concurenŃilor din municipiul Orăştie şi din
localităŃile limitrofe nu a fost aprobată, fiindcă nu este legal.
D-l consilier Roşu Mircea arată că, în comisia pentru învăŃământ,
sănătate, sport, cultură şi culte.
D-l ing.Pistol Eugen arată că, potrivit O.G nr.51/1998 privind
îmbunătăŃirea sistemului de finanŃare a programelor, proiectelor şi acŃiunilor
culturale se pot deconta cheltuielile de masă ale participanŃilor şi a
invitaŃilor.
D-l viceprimar arată că, dacă este legal a se deconta şi aceste cheltuieli,
comisia nu are nimic împotrivă.
D-l secretar precizează că, potrivit O.G. nr.51/1998, cheltuielile de masă
şi cele de personal şi administrative nu pot depăşi cumulate 20 % din totalul
sumei alocate.
D-l consilier Molocea Mihai întreabă de ce nu se transmite şi la radio
acest festival. D-l ing.Pistol Eugen arată că, suma solicitată de postul local
de radio a fost destul de mare mai precis 1.500 lei şi s-a renunŃat la această
variantă. D-l consilier Molocea Mihai arată că, din câte a ştie, s-a solicitat
această sumă pentru transmisiunea a 3 evenimente, deci ar fi vorba de suma
de 500 lei/eveniment. În acest sens, dânsul propune alocarea sumei de
500 lei pentru transmisiunea radio a acestei manifestări. Totodată, d-l
consilier întreabă ce post de televiziune va transmite festivalul şi dacă s-au
solicitat oferte şi de la alte posturi TV din judeŃ. I se răspunde de către d-l
ing.Pistol Eugen care arată că, festivalul va fi înregistrat şi transmis de
postul Antena 1 Deva, care are o emisiune de folclor care se bucură de o
mare audienŃă şi singuul din judeŃ, care se recepŃionează începând cu
localităŃile din Valea Jiului până la Brad prin UPC, acesta transmiŃând
începând de o lună şi în format digital, cât şi pe internet şi nu s-au solicitat
oferte de la alte posturi TV. D-l consilier arată că mai sunt şi alte posturi TV
care se recepŃionează în zona Orăştiei şi recomandă ca, pe viitor să se
solicite oferte şi de la alte posturi, care au acoperire în zona Orăştiei şi se
poate obŃine difuzarea evenimentului la un preŃ mai mic.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentului comisiei economice şi al d-lui consilier Molocea Mihai,
precum şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Amendamentul comisiei economice se supune la vot, cei 16 consilieri
abŃinându-se de la vot.
Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Molocea Mihai, acesta
fiind aprobat în unanimitate.
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Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în
unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.148/2015 privind alocarea unei sume de bani
din bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2015 în vederea organizării
Festivalului – concurs „Tudorică Munteanu, pentru solişti instrumentişti şi
solişti vocali de muzică populară tradiŃională românească”, ediŃia a XIV-a.
La punctul 8 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii
proiectului de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local
al municipiului Orăştie pe anul 2015 în vederea organizării manifestării
„Concert de romanŃe”, ediŃia a XII-a.
D-l ing.Pistol Eugen, referent în cadrul Casei de Cultură „Alexandru
GrozuŃă” Orăştie prezintă raportul întocmit de instituŃia amintită arătând că
se solicită alocarea din bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2015 a
sumei de 7.500 lei în vederea organizării manifestării respective.
D-l consilier Popa Dorin arată că, în urma discuŃiilor purtate, comisia
economică propune ca suma alocată pentru această manifestare să fie de
3.440 lei.
D-l ing.Pistol Eugen arată că, vom reveni la situaŃia de acum 12 ani,
când se făcea totul voluntar, va suporta dânsul personal aceasta acŃiune.
D-l consilier Pîndărelu Nicolae solicită să se prezinte cine va participa,
câŃi membri trebuie să aibă orchestra, nu avem nicio informaŃie în acest.
D-l ing.Pistol Eugen arată că, orchestra trebuie să aibă minim
4 instrumentişti, în acest an s-a dorit a se da o altă amploare acestei
manifestări, membri orchestrei sunt absolvenŃi de conservator, care ştiu să
citească o partitură.
D-l consilier Molocea Mihai întreabă dacă soliştii care vor evolua sunt
aceiaşi ca în anii trecuŃi. I se răspunde de către d-l ing.Pistol Eugen, care
arată că, în acest an dorim să invităm solişti din judeŃele Alba şi Hunedoara,
mai precis, solistele Ana Almaşa Ciontea, Marinela Baba, Maria Tudorean şi
care nu vin gratis.
D-l consilier Munteanu Alexandru arată că, aceste detalii ar fi trebuit
prezentate din timp, ca să se ştie care sunt cheltuielile legate de acest
eveniment.
D-l consilier łambă Alin arată că, suma prevăzută pentru acest
eveniment nu va dezeechilibra bugetul, cultura se plăteşte, aşa cum se
întâmplă în Occident, trebuie să înŃelegem acest lucru, şi o parte din cetăŃenii
Orăştiei apreciază acest gen de muzică.
D-l consilier Roşu Mircea consideră că, dacă pentru activitatea
fotbalistică putem să alocăm anual de la buget sume importante, acum când
se doreşte a se face un eveniment mai deosebit reducem din cheltuieli şi apoi
ne plângem că nu avem activităŃi culturale şi orăştienii merg în alte localităŃi
din judeŃ la un concert sau la o piesă de teatru.
D-l consilier Molocea Mihai întreabă, care a fost suma alocată anul
trecut pentru organizarea manifestării. D-l ing.Pistol Eugen arată că, anul
9

trecut suma alocată de la bugetul local a fost de 4.500 lei.
D-l secretar arată că, la începutul anului a fost adoptată o hotărâre prin
care s-au aprobat manifestările cultural-artistice şi suma aferentă, în mod
normal nu ar mai fi necesar să aprobăm încă o dată, dar după controlul
efectuat de Curtea de Conturi s-a recomandat ca, pentru fiecare acŃiune să se
dea hotărâre distinctă.
D-l consilier Paşca Ioan este de părere ca, acel control al CurŃii de
Conturi au venit cu directive clare sa găsească tot felul de motive Primarului
şi Consiliului local şi dânsul este pentru aprobarea sumei solicitate iniŃial.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentului şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Amendamentul comisiei economice se supune la vot, acesta fiind
aprobat cu 11 voturi „pentru” şi 5 voturi „împotrivă” (Ardelean Alina, Paşca
Ioan, Petre Radu, Roşu Mircea şi łambă Alin).
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat cu
11 voturi „pentru” şi 5 voturi „împotrivă” (Ardelean Alina, Paşca Ioan, Petre
Radu, Roşu Mircea şi łambă Alin).
Este adoptată Hotărârea nr.149/2015 privind alocarea unei sume de bani
din bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2015 în vederea organizării
manifestării „Concert de romanŃe”, ediŃia a XII-a.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind revocarea unor hotărâri adoptate de Consiliul local al
municipiului Orăştie.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia
AdministraŃie Publică Locală.
D-l consilier Călinescu Cristian arată că, în comisia pentru
administraŃie locală, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l consilier Ploeşteanu Flaviu întreabă cât ar costa să se facă o
inventariere a terenurilor proprietate de stat de pe raza municipiului Orăştie.
I se răspunde de către d-l secretar care arată că, acestea se pot inventaria în
totalitate doar în urma realizării întregului cadastru intravilan. Acest cadastru
se realizează anual cu bani de la bugetul de stat, dar în ritmul în care se
realizează acum se va finaliza doar în vreo 10 ani.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de
hotărâre este de 13 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se adoptă Hotărârea nr.150/2015 privind revocarea unor hotărâri
adoptate de Consiliul local al municipiului Orăştie.
La punctul 10 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii
proiectului de hotărâre privind aprobarea închirierii unor mijloace de
transport din cadrul Serviciului Public de Gospodărire Municipală Orăştie
pentru transportul deşeurilor inerte şi voluminoase.
D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Popa Dorin dă citire raportului de avizare al comisiei
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economice.
D-l consilier Popa Dorin propune ca valoarea chiriei pentru mijloacele
de transport din cadrul S.P.G.M Orăştie să fie de 30 lei/transport, iar dacă se
solicită încărcarea mecanizată, valoarea închirierii buldoexcavatorului va fi
de 30 lei/operaŃiune/transport. Totodată, dânsul propune ca, gunoiul vegetal
să fie colectat de la persoanele fizice şi juridice fără a se percepe plata unei
taxe în acest sens.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentului şi a proiectului de hotărâre este de 13 voturi.
Amendamentul d-lui consilier Popa Dorin se supune la vot şi se aprobă
cu unanimitate de voturi.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în
unanimitate.
Este adoptată Hotărârea nr.151/2015 privind aprobarea închirierii unor
mijloace de transport din cadrul Serviciului Public de Gospodărire
Municipală Orăştie pentru transportul deşeurilor inerte şi voluminoase.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind revocarea H.C.L nr.107/2015 referitoare la aprobarea
Programului privind obligaŃiile şi responsabilităŃile ce revin instituŃiilor
publice, agenŃilor economici si cetăŃenilor pentru buna gospodărire a
Municipiului Orăştie si a Programului de măsuri privind gestionarea
deşeurilor în Municipiul Orăştie pentru anul 2015.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia
AdministraŃie Publică Locală.
D-l consilier Călinescu Cristian arată că, în comisia pentru
administraŃie locală, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de
hotărâre este de 9 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se adoptă Hotărârea nr.152/2015 privind revocarea H.C.L nr.107/2015
referitoare la aprobarea Programului privind obligaŃiile şi responsabilităŃile
ce revin instituŃiilor publice, agenŃilor economici si cetăŃenilor pentru buna
gospodărire a Municipiului Orăştie si a Programului de măsuri privind
gestionarea deşeurilor în Municipiul Orăştie pentru anul 2015.
La punctul 12 al ordinii de zi, d-l secretar Teodor Iordan dă citire
adresei nr.4512,5306/2015 a InstituŃiei Prefectului – JudeŃul Hunedoara prin
care aceasta solicită revocarea H.C.L nr.71/2015 şi H.C.L nr.66/2015, care
au fost discutate şi revocate la punctul 9 al ordinii de zi. Totodată, se solicită
revocarea HCL nr.82/2015 privind aprobarea concesionării prin licitaŃie
publică a zonei de agrement „Şumuştău” din municipiul Orăştie, întrucât
terenul nu este înscris în cartea funciară. Se constată că, terenul este înscris
în cartea funciară şi în anexa nr.5 la H.G nr.1352/2001, dar cu suprafeŃe
diferite. SuprafaŃa concesionată este reală conform ultimei ridicări
topografice. În perioada următoare se va întocmi documentaŃia de
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modificare a cărŃii funciare, conform situaŃiei reale din teren. D-l secretar
arată că, această hotărâre şi-a produs deja efecte juridice, întrucât zona de
agrement a fost concesionata prin licitaŃie publică şi s-a întocmit contractul
de concesiune.
Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate nerevocarea H.C.L
nr.82/2015 privind aprobarea concesionării prin licitaŃie publică a zonei de
agrement „Şumuştău” din municipiul Orăştie.
Referitor la H.C.L nr.100/2015 privind constatarea situaŃiei juridice a
unui teren intravilan situat pe raza Municipiului Orăştie se constată că,
potrivit extrasului de carte funciară din data de 06.10.2015, terenul care a
făcut obiectul hotărârii este în proprietatea Statului Român – administrarea
Primăriei Municipiului Orăştie şi urmează a se transmite un exemplar şi
InstituŃiei Prefectului.
În continuare, d-l secretar supune la vot şi se aprobă în unanimitate,
motivarea în drept sau în fapt a H.C.L nr.72/2015 privind modificarea
statului de funcŃii şi organigramei Spitalului Municipal Orăştie şi a H.C.L
nr.73/2015 privind modificarea anexei la HCL nr.176/2010 referitoare la
încadrarea pe zone fiscale a municipiului Orăştie conform observaŃiilor
comunicate de InstituŃia Prefectului.
Referitor la H.C.L nr.77/2015 privind aprobarea modificării redevenŃei
contractelor de concesiune a spaŃiilor cu destinaŃia cabinete medicale situate
în Orăştie, str.N.Bălcescu nr.16 şi 18, Consiliul local este informat că,
valoarea redevenŃei pentru cabinetele medicale a fost calculată conform H.G
nr.310/2007 şi având în vedere valoarea redevenŃei pentru celelalte cabinete
medicale închiriate anterior, ca model de referinŃă pentru preŃul pieŃei. În
ceea ce priveşte H.C.L nr.88/2015 va fi comunicat avizul compartimentului
financiar-contabil cu privire la modificarea Programului anual al achiziŃiilor
publice pentru anul 2015.
În continuare, d-l secretar dă citire adresei nr.5708/21.09.2015 a
InstituŃiei Prefectului – JudeŃul Hunedoara, prin care sunt aduse unele critici
următoarelor hotărâri de consiliu, după cum urmează :
1. Referitor la H.C.L nr.103/2015 privind unele măsuri de reorganizare
a Serviciului Public de Gospodărire Municipală Orăştie se solicită să se
precizeze dacă în urma reorganizării s-a respectat numărul de posturi
comunicat InstituŃiei Prefectului conform O.U.G nr.63/2010. D-l secretar
arată că, se va transmite o copie după ultima adresă transmisă acesteia, şi
anume nr.7710/29.09.2015, privind numărul maxim de posturi şi macheta
completată de Primăria Municipiului Orăştie din care reiese că numărul
maxim de posturi este de 163 angajaŃi din care sunt ocupate 117 posturi.
2. Referitor la H.C.L nr.104/2015 privind modificarea H.C.L
nr.137/2013 referitoare la înfiinŃarea Serviciului Public de Salubrizare al
municipiului Orăştie, aprobarea Regulamentului şi a caietului de sarcini se
va comunica anunŃul publicat în data de 29.05.2015 din care reiese că s-a
respectat procedura prevăzută de Legea nr.52/2003, constatându-se că nu au
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fost depuse în scris propuneri, sugestii sau opinii la acest proiect de hotărâre.
3. AnunŃul întocmit în baza Legii nr.52/2003 va fi comunicat şi pentru
proiectul de hotărâre aferent H.C.L nr.105/2015 privind aprobarea instituirii
taxei speciale de salubrizare şi a Regulamentului pentru constatarea,
încasarea şi utilizarea taxei speciale de salubrizare. După adoptare această
hotărâre a fost afişată pe pagina de internet şi la sediul Primăriei în data de
15.07.2015 stipulându-se în art.8 că poate fi contestată în termen de 15 zile
de la publicare. Nu a fost depusă nicio contestaŃie.
4. Referitor la H.CL nr.107/2015 privind aprobarea Programului
privind obligaŃiile şi responsabilităŃile ce revin instituŃiilor publice, agenŃilor
economici şi cetăŃenilor pentru buna gospodărire a Municipiului Orăştie şi a
Programului de măsuri privind gestionarea deşeurilor în Municipiul Orăştie
pentru anul 2015, aceasta a fost discutată la punctul 11 al ordinii şi a fost
revocată.
Totodată, d-l secretar prezintă avizele compartimentului financiarcontabil care însoŃesc H.C.L nr.108/2015 şi H.C.L nr.126/2015, precum şi
Decizia nr.212/01.07.2015 a Inspectoratului şcolar Hunedoara, care a stat la
baza H.C.L nr.115/2015 şi 116/2015 şi care vor fi înaintate InstituŃiei
Prefectului.
În continuare, d-l secretar Teodor Iordan supune dezbaterii 3 cereri
adresate Consiliului local. Prima cerere înregistrată sub nr.9456/2015 a
SC TC Ind SA Orăştie prin care aceasta solicită reanalizarea încadrării
fiscale a terenului pe care societatea îl deŃine pe str.N.Titulescu şi care în
prezent este încadrat în zona fiscală A, iar aceasta motivează că, terenul se
află doar în proporŃie de 30 % în raza de 2 km de Catedrala Ortodoxă,
reŃeaua de canalizare există, dar este nefuncŃională, porŃiunea de drum care
duce la firmă nu este drum modernizat şi în zona firmei nu există reŃea de
iluminat public. În concluzie, societatea susamintită, solicită încadrarea
terenului într-o zonă fiscală inferioară celei în care este încadrată în prezent.
D-l secretar arată că, potrivit prevederilor art.247, pct.6, alin.(1) din Normele
metodologice de aplicare a Codului fiscal al României, în cazul în care la
nivelul unităŃii administrativ-teritoriale se impun modificări ale delimitării
zonelor, consiliile locale pot adopta hotărâri în acest sens numai în cursul
lunii mai pentru anul fiscal următor. Potrivit acestui articol o nouă încadrare
fiscală a terenului se va putea fi făcută în anul 2016, când cererea va fi
analizată şi se va hotărî în consecinŃă. Celelalte cereri înregistrate sub
nr.9178/2015 şi nr.9179/2015 sunt adresate de SC First Class SRL Orăştie
prin care aceasta solicită atribuirea a două terenuri, unul situat în zona
str.Pricazului vis-a-vis de C.F.I.C Orăştie şi altul în str.M.Kogălniceanu pe
care se intenŃionează amplasarea unor magazine mobile de proximitate prin
intermediul cărora vor fi comercializate produse alimentare şi nealimentare.
D-l secretar arată că, terenul din str.Pricazului este proprietatea municipiului
Orăştie, iar cel de al doilea teren figurează conform datelor cadastrale în
proprietatea Statului Roman şi nu poate face obiectul închirierii sau
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concesiunii. În aceeaşi ordine de idei, d-na arh-şef Cojocaru Mariana arată
că, societatea s-a adresat în scris şi Primăriei Municipiului Orăştie, acestea
au fost analizate în Comisia pentru urbanism si amenajarea teritoriului, care
nu este de acord cu amplasarea unor construcŃii de tip lego din produse
prefabricate în zona centrală a municipiului.
D-l viceprimar este de părere că, ar trebui să ne gândim la varianta să
stabilim o taxă de închiriere pe anumite perioade de timp, poate sunt situaŃii
în care se doreşte închirierea unor terenuri pe o perioadă să zicem de 2-3 ani,
să analizam această posibilitate.
D-l consilier Paşca Ioan este de părere că, trebuie să fim atenŃi la ce
aprobăm, am eliminat chioşcurile din zona centrală, acum ne apucăm să
punem module sau alte construcŃii de acest tip, mare grijă unde aprobăm
amplasarea acestora.
D-l consilier Molocea Mihai arată că, în urmă cu câteva zile a fost
depusă la registratura Primăriei o cerere prin care Comitetul director al
C.S.M Dacia Orăştie 2010 intenŃionează să cumpere tribuna stadionului
„Dacia” Orăştie, care este în administrarea unui lichidator judiciar şi să
analizăm această posibilitate.
D-l consilier Paşca Ioan este de părere că, nu trebuie să ne grăbim să
înaintăm o ofertă pentru cumpărarea tribunei, e posibil ca lichidatorul să
ridice preŃul acesteia, dar să urmărim când va fi scoasă la licitaŃie şi atunci să
acŃionăm în consecinŃă.
D-l consilier Bulz Dionisie solicită ca, toate cererile care sunt adresate
Consiliului local să fie puse la dispoziŃia consilierilor de la o lună la alta, să
se facă ordine printre hârtii, aflăm cu întârziere de acestea, dar mai grav este
că, multe dintre acestea nu ajung să fie discutate, aflăm ulterior că, au fost
depuse şi ajung în cu totul alte părŃi. Totodată, d-l consilier arată că, luna
trecută a solicitat sa fie pus la dispoziŃia consilierilor o copie a raportului
CurŃii de Conturi, dar nici de această dată nu ne-a fost pus la dispoziŃie.
D-l primar arată că, în procesul verbal al şedinŃei ordinare din 28 august
2015, la problema ridicată de d-l consilier Bulz Dionisie a răspuns ca,
persoanele interesante pot să vină la sediul Primăriei, unde le va fi pus la
dispoziŃie spre consultare.
D-l consilier Molocea Mihai solicită că, pentru viitoarea şedinŃă de
consiliu, să fie puse în mapă consilierilor o copie a raportului CurŃii de
Conturi.
D-na consilier Dumitru Angela arată că, a fost întrebată de mai mulŃi
cetăŃeni care locuiesc pe str.Horea, în porŃiunea unde s-au făcut lucrări de
modernizare, ce se întâmpla cu lucrările care nu au fost finalizate şi când se
vor finaliza, având în vedere faptul că, utilajele au plecat din zonă. În aceeaşi
ordine de idei, dânsa arată că, din discuŃiile purtate a înŃeles că este o
problemă cu un teren, proprietatea unei doamne şi solicită un răspuns la
această problemă.
D-l primar arată că, în zona respectivă lucrările au fost oprite, datorită
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faptului că, există o problemă cu un teren care este proprietatea unei
persoane, s-au purtat discuŃii cu aceasta, care ajunseseră într-o fază destul de
avansată, municipalitatea ar fi dispusă să cumpere acel teren, şi preŃul pe
care îl putem oferi este de maxim 7-8 euro/mp, cu care au fost vândute în
zonă şi alte terenuri. Totodată, d-l primar arată că, respectivei persoane i
s-au făcut promisiuni că i se va da 15 euro/mp, nu ştiu pe ce considerente,
însă dânsul nu va promova un proiect de hotărâre prin care să cumpărăm la
acest preŃ. Dânsul mai arată că, respectiva porŃiune de stradă va trebui
racordată la sistemul de canalizare din strada Căstăului şi se caută cea mai
bună soluŃie pentru realizarea lucrării.
D-na consilier Dumitru Angela arată că, dânsa nu a promis nimănui
nimic, însă proprietarul terenului a spus că, dacă nu i se oferă un preŃ corect,
mai bine face grădină şi plantează porumb pe acesta, nu cred că este normal
să se facă acuze nefondate.
D-l primar arată că, în momentul de faŃă există două procese pe rol cu
acest proprietar, vom vedea cum se vor finaliza, mai mult ca sigur vom avea
câştig de cauză şi ulterior vom demara procedurile de expropriere pentru
cauză de utilitate publică.
D-l viceprimar arată că, nici dânsul şi nimeni altcineva nu a făcut vreo
promisiune, nu înŃelege cum se pot face asemenea afirmaŃii, respectiva
persoana nu doreşte să îl vândă sub un anumit preŃ, dânsul i-a spus să se
adreseze în scris şi să facă o ofertă, pe baza unui raport de evaluare, care va
fi luată în discuŃie şi vom hotărî în consecinŃă. Totodată, d-l viceprimar arată
că, daca d-l primar nu doreşte să iniŃieze un proiect de hotărâre în acest sens,
acesta se poate iniŃia de consilieri. Dânsul arată că, pe municipalitatea a
cumpărat un teren în altă zonă a localităŃii, mai precis pe str.Erou Moraru
Călin Gabriel, iar preŃul plătit a fost de 15 euro/mp.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinŃă,
Munteanu Alexandru

Secretar,
jr.Teodor Iordan

15

