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           ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 29.12.2015 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 18 din cei 19 consilieri. Lipseşte d-l consilier 
Todea Cornel. 
 La şedinŃă participă d-nii : viceprimar Dorin Popa, secretar Teodor 
Iordan şi mass-media locală. 
 D-na consilier Dumitru Angela propune ca preşedinte de şedinŃă pe                
d-l consilier Ploeşteanu Flaviu.  
 Propunerea este supusă la vot şi aprobată în unanimitate. 
 Întrucât procesul verbal al şedinŃei din data de 18.12.2015 a fost pus la 
dispoziŃia consilierilor odată cu înmânarea invitaŃiei şi a materialelor, d-l 
secretar întreabă dacă există obiecŃii cu privire la acesta. Întrucât, nu există 
obiecŃii, procesul verbal este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 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 aprobarea execuŃiei bugetelor pe 
trimestrul IV al anului 2015. 
 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor mijloace fixe  aflate 
în administrarea Colegiului NaŃional „A.Vlaicu” Orăştie. 
 4.Proiect de hotărâre privind acceptarea donaŃiei unui teren situat în 
municipiul Orăştie, str.N.Văideanu, nr.16. 
 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii în domeniul public al 
municipiului Orăştie a investiŃiei „Extindere canalizare menajeră în zona 
Nord, Nord-Est a municipiului Orăştie” şi predarea acesteia către SC 
Activitatea Goscom SA Orăştie. 
 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a 
indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiŃii „ConstrucŃie hală 
pentru produse agroalimentare”  în municipiul Orăştie, PiaŃa „La Berze”. 
 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a 
indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiŃii „ConstrucŃie hală 
pentru produse agroalimentare”  în municipiul Orăştie, PiaŃa „La Stadion”. 
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 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei 
locuinŃe construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.84 din municipiul 
Orăştie, str.Pricazului. 
 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinŃe 
construite din fonduri ANL situate în blocul nr.82 din str.Pricazului, 
municipiul Orăştie solicitate de titularii contractelor de închiriere. 
 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcŃii 
şi organigramei Spitalului Municipal Orăştie. 
 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă 
şi a preŃului de referinŃă al masei lemnoase pe picior, ce se va recolta în anul 
2016, din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Orăştie.  
 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii fondului de 
accesibilizare a pădurilor aparŃinând Municipiului Orăştie pentru anul 2016. 
 13.Proiect de hotărâre privind acordul de scoatere definitivă din fondul 
forestier, proprietatea publică a municipiului Orăştie, cu compensare, a unor 
terenuri în vederea realizării investiŃiei „Amenajare hidroenergetică Sibişel 
(Microhidrocentrală Sibişel)”. 
 În afara ordinii de zi, d-l primar propune : 
 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea DocumentaŃiei de avizare a 
lucrărilor de intervenŃie (D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul „Extindere şi dotare casă mortuară în Cimitirul Municipal Orăştie 
din str.Mureşului, f.n”. 
 15.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea 
Regulamentului de organizare şi funcŃionare al Clubului Sportiv Municipal 
Dacia Orăştie 2010” aprobat prin HCL nr.57/2010, modificată şi completată 
prin HCL nr.134/2015. 
 16.Proiect de hotărâre privind revocarea unor hotărâri ale Consiliul 
Local al Municipiului Orăştie.  
 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, sunt prezentate motivele iniŃierii 
proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al 
municipiului Orăştie pe anul 2015. 
 D-na director Jorza Lucia dă citire raportului întocmit de DirecŃia 
economică. 
 D-l consilier Popa Dorin arată că, în comisia economică, proiectul de 
hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.185/2015 privind aprobarea rectificării 
bugetului general al municipiului Orăştie pe anul 2015. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, sunt arătate motivele iniŃierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea execuŃiei bugetelor pe trimestrul IV al anului 
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2015. 
 D-na director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia 
economică. 
 D-l consilier Popa Dorin dă citire raportului de avizare al comisiei 
economice. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.186/2015 privind aprobarea execuŃiei bugetelor 
pe trimestrul IV al anului 2015. 
 În continuare, sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea casării unor mijloace fixe  aflate în administrarea 
Colegiului National „A.Vlaicu” Orăştie. 
 D-na director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia 
economică. 
 D-l consilier Popa Dorin arată că, în comisia economică, proiectul de 
hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 13 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.187/2015 privind aprobarea casării unor 
mijloace fixe  aflate în administrarea Colegiului NaŃional „A.Vlaicu” 
Orăştie.   
 La punctul 4 al ordinii de zi, sunt prezentate motivele iniŃierii 
proiectului de hotărâre privind acceptarea donaŃiei unui teren situat în 
municipiul Orăştie, str.N.Văideanu, nr.16. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea dă citire raportului întocmit de DirecŃia 
arhitect-şef. 
 D-l consilier Munteanu Alexandru prezintă raportul de avizare al 
comisiei pentru urbanism. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 13 voturi.  
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.188/2015  privind acceptarea donaŃiei unui teren 
situat în municipiul Orăştie, str.N.Văideanu, nr.16. 
 În continuare, sunt arătate motivele iniŃierii proiectului  de hotărâre 
privind aprobarea însuşirii în domeniul public al municipiului Orăştie a 
investiŃiei „Extindere canalizare menajeră în zona Nord, Nord-Est a 
municipiului Orăştie” şi predarea acesteia către SC Activitatea Goscom SA 
Orăştie. 
 D-l director Hosu Radu prezinta raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia pentru servicii şi comerŃ, 
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
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hotărâre este de 13 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.189/2015 privind aprobarea însuşirii în 
domeniul public al municipiului Orăştie a investiŃiei „Extindere canalizare 
menajeră în zona Nord, Nord-Est a municipiului Orăştie” şi predarea 
acesteia către SC Activitatea Goscom SA Orăştie. 
 La punctul 6 al ordinii de zi, sunt expuse motivele iniŃierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor 
tehnico-economici a obiectivului de investiŃii „ConstrucŃie hală pentru 
produse agroalimentare”  în municipiul Orăştie, PiaŃa „La Berze”. 
 D-l director Hosu Radu prezinta raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Popa Dorin dă citire raportului de avizare al comisiei 
economice. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.190/2015 privind aprobarea studiului de 
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiŃii 
„ConstrucŃie hală pentru produse agroalimentare”  în municipiul Orăştie, 
PiaŃa „La Berze”. 
 În continuare sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-
economici a obiectivului de investiŃii „ConstrucŃie hală pentru produse 
agroalimentare”  în municipiul Orăştie, PiaŃa „La Stadion”. 
 D-l director Hosu Radu dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Popa Dorin arată că, în comisia economică, proiectul de 
hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.191/2015 privind aprobarea studiului de 
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiŃii 
„ConstrucŃie hală pentru produse agroalimentare”  în municipiul Orăştie, 
PiaŃa „La Stadion”. 
 La punctul 8 al ordinii de zi sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe construită prin 
fonduri ANL situată în blocul nr.84 din municipiul Orăştie, str.Pricazului. 
 D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Călinescu Cristian dă citire raportului de avizare al 
comisiei pentru administraŃie locală. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 13 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.192/2015 privind aprobarea atribuirii cu chirie a 
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unei locuinŃe construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.84 din 
municipiul Orăştie, str.Pricazului. 
 În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea schimbului de locuinŃe construite din fonduri ANL situate 
în blocul nr.82 din str.Pricazului, municipiul Orăştie solicitate de titularii 
contractelor de închiriere. 
 D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Călinescu Cristian arată că, în comisia pentru 
administraŃie locală, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 13 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.193/2015 privind aprobarea schimbului de 
locuinŃe construite din fonduri ANL situate în blocul nr.82 din str.Pricazului, 
municipiul Orăştie solicitate de titularii contractelor de închiriere. 
 La punctul 10 al ordinii de zi sunt prezentate motivele iniŃierii 
proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcŃii şi 
organigramei Spitalului Municipal Orăştie. 
 D-l secretar Teodor Iordan dă citire raportului întocmit de DirecŃia 
AdministraŃie Publică Locală. 
 D-l consilier Roşu Mircea prezintă raportul de avizare al comisiei 
pentru învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte.       
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.194/2015 privind aprobarea modificării statului 
de funcŃii şi organigramei Spitalului Municipal Orăştie. 
 În continuare sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea volumului de masă lemnoasă şi a preŃului de referinŃă al 
masei lemnoase pe picior, ce se va recolta în anul 2016, din fondul forestier 
proprietatea publică a municipiului Orăştie.  
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia 
AdministraŃie Publică Locală. 
 D-l consilier Popa Dorin arată că, în comisia economică, proiectul de 
hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptata Hotărârea nr.195/2015 privind aprobarea volumului de 
masă lemnoasă şi a preŃului de referinŃă al masei lemnoase pe picior, ce se 
va recolta în anul 2016, din fondul forestier proprietatea publică a 
municipiului Orăştie.  
 La punctul 12 al ordinii de zi sunt expuse motivele iniŃierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea constituirii fondului de accesibilizare a 
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pădurilor aparŃinând Municipiului Orăştie pentru anul 2016. 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia 
AdministraŃie Publică Locală. 
 D-nii consilieri Popa Dorin şi Roşu Mircea dau citire, pe rând, 
rapoartelor de avizare ale comisiei economice şi comisiei pentru învăŃământ, 
sănătate, sport, cultură şi culte. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.196/2015 privind aprobarea constituirii fondului 
de accesibilizare a pădurilor aparŃinând Municipiului Orăştie pentru anul 
2016. 
 În continuare, d-nii consilieri Popa Dorin şi Călinescu Cristian arată 
motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind acordul de scoatere 
definitivă din fondul forestier, proprietatea publică a municipiului Orăştie, 
cu compensare, a unor terenuri în vederea realizării investiŃiei „Amenajare 
hidroenergetică Sibişel (Microhidrocentrală Sibişel)”.   
 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 cu 4 voturi 
“pentru” şi o abŃinere. 
 D-l viceprimar Dorin Popa întreabă ce se va întâmpla cu terenul pe care 
municipalitatea îl va primi în compensare şi care nu este împădurit, există 
posibilitatea ca acesta să rămână neîmpădurit?. I se răspunde de către, d-l 
Vlăducu Cătălin, manager de proiect şi reprezentant al SC General Electric 
Power SRL Bucureşti, care arată că, în Codul Silvic sunt prevăzute condiŃii 
stricte cu privire la acest fapt, terenul care se oferă la schimb, va urma a fi 
împădurit, Romsilva va urmări acest proces, care se va întinde pe o perioadă 
de 7 ani, vor fi plantaŃi puieŃi care au un ritm de creştere rapid, deci nu există 
riscul ca respectivul teren să nu intre în circuitul silvic.  
 D-l viceprimar întreabă daca ulterior mai sunt necesare alte acorduri din 
partea Consiliului local Orăştie.  
 D-l Vlăducu Cătălin arată că, după obŃinerea acordului din partea 
Consiliului local, se va solicita avizul de scoatere definitivă din circuitul 
silvic din partea I.T.R.S.V, ulterior se va încheia un proces verbal de predare-
primire a terenului primit în compensaŃie de municipalitate, după obŃinerea 
avizului favorabil va fi promovată o hotărâre de guvern prin care se va 
aproba scoaterea terenului din circuitul silvic, iar în final se va încheia 
procesul verbal de predare-primire a terenului scos din circuitul silvic. 
 D-l viceprimar Dorin Popa solicită d-lui secretar să dea citire notificării 
din partea Cabinetului Individual de Avocatura Sava Jenică Cristinel.  Prin 
aceasta se arată că, în situaŃia în care Consiliul local nu va adopta până la 
data de 31 decembrie 2015, în forma legală, hotărârea de consiliu necesară 
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SC General Electric Power SRL Bucureşti pentru executarea şi punerea în 
funcŃiune a investiŃiei, societatea va fi pusă în imposibilitatea de finaliza 
investiŃia până la data de 31 decembrie 2016. Dacă se va ajunge în această 
situaŃie, societatea se va adresa instanŃei cu o cerere de chemare în judecată 
în vederea angajării răspunderii Consiliului municipal Orăştie şi a fiecărui 
consilier în parte, consilier care şi-a schimbat votul, până la recuperarea 
tuturor daunelor-interese, constând atât în pierderile efective suferite, cât şi 
beneficiul nerealizat prin punerea în funcŃiune a obiectivului de investiŃii. 
 D-l viceprimar Dorin Popa întreabă pe reprezentantul SC General 
Electric Power SRL Bucureşti, cât s-a investit până în prezent de către 
societate pentru acest proiect. I se răspunde de către d-l Vlăducu Cătălin, 
care arată că, de la acordul de principiu dat de Consiliul local şi până în 
prezent a fost cheltuită suma de 750.000 euro, care constă în chirii către 
Apele Romane pentru teren, precum şi autorizaŃiile solicitate de la instituŃiile 
abilitate, cu excepŃia autorizaŃiei de construire. 
 D-l consilier łambă Alin arată că, dânsul a fost deranjat de modul în 
care s-a făcut atac la fiecare consilier, consilierii au imunitate în exercitarea 
mandatului şi din punctul său de vedere nu este normal un asemenea mod de 
abordare a problemei. 
 D-l Vlăducu Cătălin arată că, nu s-a redactat corect hotărârea iniŃială, 
aşa cum a recomandat InstituŃia Prefectului, iar după 2 ani de tergiversări a 
acestui proiect, nu ştiu cum s-ar simŃi d-l consilier. Totodată, dânsul arată că, 
dacă până în data de 31 martie 2016 nu sunt demarate lucrările, 
microhidrocentrala nu va putea fi data în folosinŃă, se va pierde finanŃarea 
proiectului şi nu vor putea fi accesate certificatele verzi pentru această 
investiŃie. În aceeaşi ordine de idei, dânsul arată că, Apele Române şi cei de 
la Mediu şi-au dat acordul pentru realizarea investiŃiei şi prin aceasta nu va fi 
afectat ecosistemul zonei. 
 D-l viceprimar arată că, dânsul sau colegii consilieri nu s-au simŃit 
jigniŃi, peste tot în lume se face lobby pentru investiŃii, nu înŃelege atitudinea 
unora dintre colegi.  
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, d-l Vlăducu susŃine că s-a dat o 
hotărâre greşită, că s-a greşit un cuvânt, însă din punctul de vedere al 
dânsului există o problemă, societatea a depus două documentaŃii diferite, 
cea depusa la Primărie nu corespunde cu cea depusă la Consiliul local, este o 
discrepanŃă între suprafeŃe, nu ştim care este cea bună. În aceeaşi ordine de 
idei, dânsul arată că, în expunerea de motive este menŃionată o suprafaŃă de 
1.128 mp, iar în raportul DirecŃiei A.P.L se face referire la un teren care are o 
altă suprafaŃă, iar valoarea rezultată în urma evaluării este unul nerealist, 
rezultă un preŃ de 80 euro/mp. 
 D-l Vlăducu Cătălin arată că, au fost realizate două evaluări, una 
silvică, în urma căreia a rezultat valoarea trecută în proiectul de hotărâre şi 
una imobiliara, în urma căreia terenul dat în compensaŃie este evaluat la 
valoarea de 17.758 lei, conform raportului de evaluare realizat de un expert 
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ANEVAR. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, dânsul se va abŃine de la vot datorită 
neclarităŃii documentelor depuse. 
 D-l consilier Bulz Dionisie consideră că, este o problemă de moralitate, 
unii dintre colegi îşi schimbă votul de la o şedinŃă la alta, nu înŃelege această 
abordare şi solicită ca, votul să fie consemnat nominal. 
 D-l consilier Sângeorzan Octavian arată că, la şedinŃa comisiei 
economice, a fost prezent şi d-l ing.Cristea Ioan, director al Regiei Publice 
Locale Ocolul Silvic “Valea Orăştiei” R.A Orăştie şi care a explicat modul 
de calcul şi criteriile după care face evaluarea din punct de vedere silvic, şi 
ca urmare a aplicării acestora, a rezultat valoarea menŃionată în proiectul de 
hotărâre, este poate exagerată, dar aceasta este conform prevederilor legale. 
 D-l consilier Iordăchescu Nicolae arată că, trebuie să ne gândim dacă 
mai dorim să vină pe viitor alŃi investitori la Orăştie, este un circ ceea ce se 
întâmplă cu privire la acest proiect. 
 D-l consilier Ploeşteanu Flaviu consideră că, motivele invocate de unii 
consilieri pentru a nu vota acest proiect de hotărâre sunt puerile, nu sunt 
motive obiective. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 13 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind consemnate 11 voturi 
„pentru” (Bulz Dionisie, Călinescu Cristian, Dumitru Angela, Iordăchescu 
Nicolae, Mariş Daniela, Molocea Mihai, Munteanu Alexandru, NeamŃu 
Sergiu, Ploeşteanu Flaviu, Popa Dorin, Sângeorzan Octavian), 3 voturi 
“împotrivă” (Petre Radu, Pîndărelu Nicolae, łambă Alin), iar 4 consilieri    
s-au abŃinut de la vot (Ardelean Alina, Ileasă Talida, Paşca Ioan şi Roşu 
Mircea). 
 Preşedintele de şedinŃă arată că, proiectul de hotărâre este respins, 
întrucât nu a fost întrunit votul legal de 2/3 din numărul consilierilor în 
funcŃie prevăzut de art.45, alin.(3) din Legea nr.215/2001 a administraŃiei 
publice locale. 
 La punctul 14 al ordinii de zi sunt expuse motivele iniŃierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea DocumentaŃiei de avizare a lucrărilor de 
intervenŃie (D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
„Extindere şi dotare casă mortuară în Cimitirul Municipal Orăştie din 
str.Mureşului, f.n”. 
 D-l director Hosu Radu da citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-nii consilieri Munteanu Alexandru şi Paşca Ioan  dau citire 
rapoartelor de avizare al comisiilor de specialitate. 
 D-l consilier Călinescu Cristian întreabă dacă valoarea proiectului mai 
poate să scadă. I se răspunde de către d-l director tehnic Hosu Radu care 
arată că, a avut o discuŃie cu arhitectul şi proiectantul, există un procent pe 
care aceştia îl încasează din valoarea proiectului, dar suma va fi stabilită în 
urma licitaŃiei publice ce se va organiza în acest sens. 
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 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 15 voturi “pentru”, 
iar 3 consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 Se adoptă Hotărârea nr.197/2015 privind aprobarea DocumentaŃiei de 
avizare a lucrărilor de intervenŃie (D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul „Extindere şi dotare casă mortuară în Cimitirul 
Municipal Orăştie din str.Mureşului, f.n”. 
 În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului  de hotărâre 
privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi 
funcŃionare al Clubului Sportiv Municipal Dacia Orăştie 2010” aprobat prin 
HCL nr.57/2010, modificată şi completată prin HCL nr.134/2015. 
 D-l secretar prezinta raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie Publică 
Locala, prin care se solicită modificarea şi completarea regulamentului mai 
sus-amintit, ca urmare a observaŃiilor făcute de InstituŃia Prefectului cu 
privire la acesta. 
 D-l consilier Roşu Mircea arată că, în comisia pentru învăŃământ, 
sănătate, sport, cultură şi culte, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.198/2015 privind modificarea şi completarea 
Regulamentului de organizare şi funcŃionare al Clubului Sportiv Municipal 
Dacia Orăştie 2010” aprobat prin HCL nr.57/2010, modificată şi completată 
prin HCL nr.134/2015. 
 La punctul 16 al ordinii de zi sunt arătate motivele iniŃierii proiectului 
de hotărâre privind revocarea unor hotărâri ale Consiliul Local al 
Municipiului Orăştie.  
 D-l secretar Teodor Iordan prezintă raportul întocmit de DirecŃia 
AdministraŃie Publică Locală prin care se solicită revocarea unor hotărâri 
adoptate de Consiliul local al municipiului Orăştie în anul 2015, ca urmare a 
observaŃiilor făcute de InstituŃia Prefectului. 
 D-l consilier Călinescu Cristian arată că, în comisia pentru 
administraŃie locală, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Se adoptă Hotărârea nr.199/2015 privind revocarea unor hotărâri ale 
Consiliul Local al Municipiului Orăştie. 
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                        Secretar,                                                
    ec.Ploeşteanu Flaviu Horia Vasile                  jr.Teodor Iordan 


