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           ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 27.04.2018 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 15 din cei 19 consilieri. Lipsesc consilierii locali 
Ardelean Dana Alina, Bulz Dionisie, Cândea LenuŃa Aurelia şi Ştefănie Maria. 
 La şedinŃă participă viceprimar łambă Alin Adam, secretar Teodor Iordan şi 
mass-media locală. 
 Întrucât procesele verbale ale şedinŃei de îndată din 13 aprilie 2018 şi a 
şedinŃei de îndată din 18 aprilie 2018 au fost puse la dispoziŃia consilierilor, d-l 
secretar întreabă dacă există obiecŃii cu privire la acestea. D-na consilier Chira 
Adriana arată că, în cuprinsul procesului verbal al şedinŃei de îndată din 13 aprilie 
2018, nu a fost consemnat punctul de vedere al d-lui consilier Stoica Constantin 
Nicolae exprimat cu ocazia dezbaterii proiectului de hotărâre privind aprobarea 
deplasării unei delegaŃii a Municipiului Orăştie în oraşul înfrăŃit Sliedrecht – 
Olanda în perioada 03 – 07 mai 2018. Având în vedere acest aspect, consilierii 
liberali se abŃin de la votul respectivului proces verbal. Se supune la vot procesul 
verbal al şedinŃei de îndată din       13 aprilie 2018 este supus la vot fiind aprobat cu 
10 voturi pentru şi               4 abŃineri, d-l consilier Stoica Constantin nu este 
prezent în sală. Procesul verbal al şedinŃei de îndată din 18 aprilie 2018 este supus 
la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Preşedintele de şedinŃă, d-l consilier Stănculesc Valentin Silviu prezintă 
următorul proiect al ordinii de zi :  
 1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului 
Orăştie pe anul 2018. 
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului instituŃiilor 
finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii pe anul 2018.  
 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării cu rata inflaŃiei a impozitelor 
şi taxelor care constau într-o anumită suma în lei sau care sunt stabilite pe baza unei 
anumite sume în lei, a taxelor speciale, precum şi limitele amenzilor care se fac 
venit la bugetul local. 
 
 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal si a 
Regulamentului Local de Urbanism – „Realizare heleşteu prin excavare şi lucrări 
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de scoatere de sub inundabilitate în extravilanul municipiului Orăştie”. 
 5.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.294/2017 referitoare la 
aprobarea cuantumului de majorare in anul 2018 a impozitului pe clădirea 
neîngrijită situată pe strada Nicolae Bălcescu, nr.2 din municipiul Orăştie. 
 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului achiziŃiilor publice 
aferent proiectului ,,Reabilitare, modernizare şi dotare cantina socială, strada 
Gheorghe Lazăr din Municipiul Orăştie’’. 
 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea notelor conceptuale pentru obiectivele 
de investiŃii „ConstrucŃie bloc locuinŃe cu 40 unităŃi locative în Orăştie, 
str.N.Titulescu, nr.86 şi „ConstrucŃie locuinŃe de serviciu în regim de înălŃime P+2E 
cu 16 unităŃi locative destinate închirierii în Orăştie, str.Plantelor, nr.2, JudeŃul 
Hunedoara”. 
 8.Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare şi a vânzării 
terenului intravilan situat în Orăştie, str.dr.Stelian Ivaşcu, nr.17. 
 9.Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare şi a vânzării prin 
licitaŃie publică a terenului intravilan situat în Orăştie, str.Unirii, nr.30. 
 10.Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcŃii publice vacante din 
cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Orăştie, DirecŃia 
Tehnică, Serviciul „Administrarea domeniului public şi privat”, Biroul „Dezvoltare 
locală şi proiecte”, respectiv Compartiment „Fond locativ şi relaŃia cu asociaŃiile de 
proprietari”. 
 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea menŃinerii reŃelei şcolare a unităŃilor 
de învăŃământ de stat şi particular preuniversitar din municipiul Orăştie, pentru anul 
şcolar 2018-2019.  
 12.Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil situat în intravilanul 
municipiului Orăştie în două loturi distincte. 
 13.Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil situat în intravilanul 
municipiului Orăştie în trei loturi distincte. 
 14.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al 
municipiului Orăştie pe anul 2018 în vederea organizării „Maialului Orăştian”. 
 15.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al 
municipiului Orăştie pe anul 2018 în vederea organizării „Zilei InternaŃionale a 
Copilului”. 
 16.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al 
municipiului Orăştie pe anul 2018 în vederea organizării Festivalului naŃional de 
epigrame şi literatură umoristică „Dacul Vesel”, ediŃia a I-a.   
 17.Raport privind activitatea asistenŃilor personali desfăşurată în semestrul II 
al anului 2017. 
 În afara ordinii de zi, d-l primar propune : 
 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuŃiei bugetelor pe trimestrul I al 
anului 2018. 
 19.Proiect de hotărâre privind modificarea notei conceptuale şi a temei de 
proiectare pentru obiectivul de investiŃii „Reabilitare şi modernizare strada Dacilor 
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din municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara” aprobate prin HCL nr.57/2018. 
 20.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei de avizare a lucrărilor 
de intervenŃie (D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
“Reabilitare şi modernizare strada Dacilor din municipiul Orăştie, judeŃul 
Hunedoara”. 
 21.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei de avizare a lucrărilor 
de intervenŃie (D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
“Reabilitarea şi modernizarea Casei de Cultură „Alexandru GrozuŃă” din 
municipiul Orăştie şi transformarea acesteia în centru cultural multifuncŃional”. 
 22.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general centralizat şi a fişei 
pentru proiectul „Reabilitarea şi modernizarea Casei de Cultură „Alexandru 
GrozuŃă”, transformarea acesteia în centru cultural multifuncŃional şi reabilitarea 
străzii Dacilor în municipiul Orăştie”. 
 23.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării acordului de parteneriat 
între Municipiul Orăştie prin Consiliul Local al municipiului Orăştie şi JudeŃul 
Hunedoara prin Consiliul JudeŃean Hunedoara în vederea promovării proiectului 
“Reabilitarea şi modernizarea Casei de Cultură Alexandru GrozuŃă din Orăştie si 
transformarea acesteia în centru cultural multifuncŃional, în municipiul Orăştie” 
aprobat prin HCL nr.79/2018. 
 24.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei – Studiu de fezabilitate 
actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Construire 
locuinŃe sociale cu centru educaŃional şi îmbunătăŃirea infrastructurii publice 
urbane în municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara”. 
 25.Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinŃării unui Centru comunitar de 
învăŃare permanentă în parteneriat cu Liceul Tehnologic „Nicolaus Olahus” din 
Municipiul Orăştie. 
 26.Discutarea plângerii prealabile depusă de SC Metalotex S.A Deva. 
 Proiectul ordinii de zi împreună cu completările ulterioare este supus la vot şi 
aprobat în unanimitate. 
 La primul punct al ordinii de zi sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Orăştie pe anul 2018. 
 D-na director Jorza Lucia dă citire raportului întocmit de DirecŃia economică. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economica, 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.91/2018 privind rectificarea bugetului local al 
municipiului Orăştie pe anul 2018.   
 La punctul 2 al ordinii de zi sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului instituŃiilor finanŃate integral sau 
parŃial din venituri proprii pe anul 2018. 
 D-na director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică. 
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 D-l consilier Paşca Ioan 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.92/2018  privind aprobarea rectificării bugetului 
instituŃiilor finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii pe anul 2018. 
 În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea indexării cu rata inflaŃiei a impozitelor şi taxelor care constau într-o 
anumită suma în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a 
taxelor speciale, precum şi limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local. 
 D-na ec.Căstăian Dina prezintă raportul întocmit de Serviciul impozite şi taxe 
locale. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre 
a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.93/2018 privind aprobarea indexării cu rata inflaŃiei 
a impozitelor şi taxelor care constau într-o anumită suma în lei sau care sunt 
stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale, precum şi limitele 
amenzilor care se fac venit la bugetul local. 
 La punctul 4 al ordinii de zi sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal si a Regulamentului Local 
de Urbanism – „Realizare heleşteu prin excavare şi lucrări de scoatere de sub 
inundabilitate în extravilanul municipiului Orăştie”. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea dă citire raportului întocmit de DirecŃia arhitect-şef. 
 D-l consilier łambă Alin Adam prezintă raportul de avizare al comisiei pentru 
urbanism. 
 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.94/2018 privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal 
si a Regulamentului Local de Urbanism – „Realizare heleşteu prin excavare şi 
lucrări de scoatere de sub inundabilitate în extravilanul municipiului Orăştie”. 
 În continuare sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
modificarea HCL nr.294/2017 referitoare la aprobarea cuantumului de majorare in 
anul 2018 a impozitului pe clădirea neîngrijită situată pe strada Nicolae Bălcescu, 
nr.2 din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia arhitect-şef. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre 
a fost avizat favorabil. 
 D-l consilier Popa Dorin Ioan este de părere că, trebuie să se verifice mult mai 
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serios situaŃia clădirilor neîngrijite, în special a persoanelor care sunt proprietari 
pentru a evita pe viitor situaŃii de acest gen. 
 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.95/2018 privind modificarea HCL nr.294/2017 
referitoare la aprobarea cuantumului de majorare in anul 2018 a impozitului pe 
clădirea neîngrijită situată pe strada Nicolae Bălcescu, nr.2 din municipiul Orăştie. 
 La punctul 6 al ordinii de zi sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea Programului achiziŃiilor publice aferent proiectului 
,,Reabilitare, modernizare şi dotare cantina socială, strada Gheorghe Lazăr din 
Municipiul Orăştie’’. 
 D-na Ardean Tatiana prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – 
Compartiment achiziŃii publice. 
 D-nii consilieri Paşca Ioan şi Dungan Dorian dau citire, pe rând, rapoartelor de 
avizare ale comisiei economice şi al comisiei pentru servicii şi comerŃ. 
 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.96/2018 privind aprobarea Programului achiziŃiilor 
publice aferent proiectului ,,Reabilitare, modernizare şi dotare cantina socială, 
strada Gheorghe Lazăr din Municipiul Orăştie’’. 
 În continuare sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea notelor conceptuale pentru obiectivele de investiŃii „ConstrucŃie bloc 
locuinŃe cu 40 unităŃi locative în Orăştie, str.N.Titulescu, nr.86 şi „ConstrucŃie 
locuinŃe de serviciu în regim de înălŃime P+2E cu 16 unităŃi locative destinate 
închirierii în Orăştie, str.Plantelor, nr.2, JudeŃul Hunedoara”. 
 D-l ing.Colhon Andrei dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Dungan Dorian arată că, în comisia pentru servicii şi comerŃ, 
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.97/2018 privind aprobarea notelor conceptuale 
pentru obiectivele de investiŃii „ConstrucŃie bloc locuinŃe cu     40 unităŃi locative în 
Orăştie, str.N.Titulescu, nr.86 şi „ConstrucŃie locuinŃe de serviciu în regim de 
înălŃime P+2E cu 16 unităŃi locative destinate închirierii în Orăştie, str.Plantelor, 
nr.2, JudeŃul Hunedoara”. 
 La punctul 8 al ordinii de zi sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare şi a vânzării terenului intravilan 
situat în Orăştie, str.dr.Stelian Ivaşcu, nr.17. 
 D-l ing.Colhon Andrei prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei economice. 
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 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.98/2018 privind însuşirea raportului de evaluare şi a 
vânzării terenului intravilan situat în Orăştie, str.dr.Stelian Ivaşcu, nr.17. 
 În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
însuşirea raportului de evaluare şi a vânzării prin licitaŃie publică a terenului 
intravilan situat în Orăştie, str.Unirii, nr.30. 
 D-l ing.Colhon Andrei prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre 
a fost avizat favorabil. 
 Preşedintele de şedinŃa solicită să se facă propuneri nominale pentru alegerea 
membrilor comisiei de licitaŃie. 
 D-l viceprimar propune ca din comisie să facă parte următorii consilieri locali, 
şi anume Paşca Ioan, Roşu Mariana Dorina şi Pîndărelu Nicolae. 
 D-na consilier Chira Adriana îl propune pe d-l consilier local Stoica 
Constantin Nicolae. 
 D-l secretar arată că secretariatul comisiei va fi asigurat de d-l ing.Colhon 
Andrei din cadrul DirecŃiei tehnice.  
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, potrivit art.45, alin.(5) din Legea 
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, proiectele de hotărâre cu privire la persoane se vor lua 
întotdeauna prin vot secret. În consecinŃă, d-l secretar propune o pauză de 10 
minute pentru a întocmi buletinele de vot. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 După pauză, d-l secretar prezintă buletinul de vot şi explică procedura după 
care se va desfăşura votul.   
  În continuare, d-l secretar înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, câte un 
buletin, fiecărui consilier, care intră în cabina special amenajată, apoi introduce 
buletinul de vot în urnă. Cabina de vot şi urna se află în faŃa consilierilor. 
 După încheierea votării, preşedintele de şedinŃă procedează la deschiderea 
urnei în faŃa consilierilor, deschide fiecare buletin de vot şi le arată cum s-a votat, 
apoi îl pune pe masa prezidiului. 
 Apoi, preşedintele de şedinŃă şi d-l secretar procedează la numărarea voturilor 
în public şi întocmesc un proces verbal constatator al rezultatului votării, arătând că 
cei 15 consilieri prezenŃi au votat, iar cei 5 membri propuşi au obŃinut fiecare câte 
15 voturi „pentru”. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.99/2018 privind însuşirea raportului de evaluare şi a 
vânzării prin licitaŃie publică a terenului intravilan situat în Orăştie, str.Unirii, nr.30. 
 La punctul 10 al ordinii de zi sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind transformarea unor funcŃii publice vacante din cadrul Aparatului 
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de specialitate al primarului municipiului Orăştie, DirecŃia Tehnică, Serviciul 
„Administrarea domeniului public şi privat”, Biroul „Dezvoltare locală şi proiecte”, 
respectiv Compartiment „Fond locativ şi relaŃia cu asociaŃiile de proprietari”. 
 D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia 
AdministraŃie Publică Locală – Compartiment resurse umane. 
 D-l consilier Petre Radu OnuŃ 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 8 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.100/2018 privind transformarea unor funcŃii 
publice vacante din cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului 
Orăştie, DirecŃia Tehnică, Serviciul „Administrarea domeniului public şi privat”, 
Biroul „Dezvoltare locală şi proiecte”, respectiv Compartiment „Fond locativ şi 
relaŃia cu asociaŃiile de proprietari”. 
 În continuare sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre  privind 
aprobarea menŃinerii reŃelei şcolare a unităŃilor de învăŃământ de stat şi particular 
preuniversitar din municipiul Orăştie, pentru anul şcolar 2018-2019.  
 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-na consilier Aldea Maria Simona dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 8 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.101/2018  privind aprobarea menŃinerii reŃelei şcolare 
a unităŃilor de învăŃământ de stat şi particular preuniversitar din municipiul Orăştie, 
pentru anul şcolar 2018-2019.  
 La punctul 12 al ordinii de zi sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind dezmembrarea unui imobil situat în intravilanul municipiului 
Orăştie în două loturi distincte.  
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l consilier Petre Radu OnuŃ 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 13 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.102/2018 privind dezmembrarea unui imobil situat 
în intravilanul municipiului Orăştie în două loturi distincte. 
 În continuare sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
dezmembrarea unui imobil situat în intravilanul municipiului Orăştie în trei loturi 
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distincte. 
 D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia 
AdministraŃie Publică Locală. 
 D-l consilier Petre Radu OnuŃ prezintă raportul de avizare al comisiei pentru 
administraŃie locală. 
 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.103/2018 privind dezmembrarea unui imobil situat în 
intravilanul municipiului Orăştie în trei loturi distincte. 
 La punctul 14 al ordinii de zi sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului 
Orăştie pe anul 2018 în vederea organizării „Maialului Orăştian”. 
 D-l ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură „Alexandru 
GrozuŃă” Orăştie. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre 
a fost avizat favorabil.  
 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proeictului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate  de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.104/2018 privind alocarea unei sume de bani din 
bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2018 în vederea organizării 
„Maialului Orăştian”. 
 În continuare sunt expuse motivele iniŃierii  proiectului de hotărâre privind 
alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2018 
în vederea organizării „Zilei InternaŃionale a Copilului”. 
 D-l ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură „Alexandru 
GrozuŃă” Orăştie. 
 D-l consilier Paşca Ioan 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.105/2018 privind alocarea unei sume de bani din 
bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2018 în vederea organizării „Zilei 
InternaŃionale a Copilului”. 
 La punctul 16 al ordinii de zi sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului 
Orăştie pe anul 2018 în vederea organizării Festivalului naŃional de epigrame şi 
literatură umoristică „Dacul Vesel”, ediŃia a I-a.  
 D-l ing.Pistol Eugen dă citire raportului întocmit de Casa de Cultură 
„Alexandru GrozuŃă” Orăştie. 
 D-l consilier Paşca Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei economice. 
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 D-l consilier Molocea Mihai Iulian considera ca, s-au alocat mulŃi bani de la 
bugetul local pentru manifestările cultural-artistice ce au fost supuse dezbaterii în 
această şedinŃă şi să sperăm că raportul dintre preŃ şi calitate să fie justificat. 
 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.106/2018 privind alocarea unei sume de bani din 
bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2018 în vederea organizării 
Festivalului naŃional de epigrame şi literatură umoristică „Dacul Vesel”, ediŃia a I-a.     
 În continuare, d-na director Oltean Mihaela dă citire raportului privind 
activitatea asistenŃilor personali desfăşurată în semestrul II al anului 2017. 
 La punctul 18 al ordinii de zi sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea execuŃiei bugetelor pe trimestrul I al anului 2018. 
 D-na director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre 
a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Se adoptă Hotărârea nr.107/2018 privind aprobarea execuŃiei bugetelor pe 
trimestrul I al anului 2018. 
 În continuare sunt prezentate motivele iniŃierii proeictului de hotărâre privind 
modificarea notei conceptuale şi a temei de proiectare pentru obiectivul de investiŃii 
„Reabilitare şi modernizare strada Dacilor din municipiul Orăştie, JudeŃul 
Hunedoara” aprobate prin HCL nr.57/2018. 
 D-na ing.Bodea Raluca dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică – 
Biroul Dezvoltare Locală şi Proiecte. 
 D-l consilier Paşca Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei economice. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.108/2018 privind modificarea notei conceptuale şi 
a temei de proiectare pentru obiectivul de investiŃii „Reabilitare şi modernizare 
strada Dacilor din municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara” aprobate prin HCL 
nr.57/2018. 
 La punctul 20 al ordinii de zi sunt arătate 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 “Reabilitare şi 
modernizare strada Dacilor din municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara”.  
 D-na ec.Doboş Carmen prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul 
Dezvoltare Locală şi Proiecte. 
 D-l consilier Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei economice. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
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proeictului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.  
 Se adoptă Hotărârea nr.109/2018 privind aprobarea documentaŃiei de avizare a 
lucrărilor de intervenŃie (D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul “Reabilitare şi modernizare strada Dacilor din municipiul Orăştie, 
judeŃul Hunedoara”. 
 În continuare 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 “Reabilitarea şi modernizarea 
Casei de Cultură „Alexandru GrozuŃă” din municipiul Orăştie şi transformarea 
acesteia în centru cultural multifuncŃional”. 
 D-na ec.Doboş Carmen prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul 
Dezvoltare Locală şi Proiecte. 
 D-l consilier Paşca Ioan 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 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.110/2018  privind aprobarea documentaŃiei de 
avizare a lucrărilor de intervenŃie (D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul “Reabilitarea şi modernizarea Casei de Cultură „Alexandru 
GrozuŃă” din municipiul Orăştie şi transformarea acesteia în centru cultural 
multifuncŃional”. 
 La punctul 22 al ordinii de zi sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea devizului general centralizat şi a fişei pentru proiectul 
„Reabilitarea şi modernizarea Casei de Cultură „Alexandru GrozuŃă”, 
transformarea acesteia în centru cultural multifuncŃional şi reabilitarea străzii 
Dacilor în municipiul Orăştie”. 
 D-na ec.Doboş Carmen dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică – 
Biroul Dezvoltare Locală şi Proiecte. 
 D-l consilier Paşca Ioan prezintă raportul 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.111/2018 privind aprobarea devizului general 
centralizat şi a fişei pentru proiectul „Reabilitarea şi modernizarea Casei de Cultură 
„Alexandru GrozuŃă”, transformarea acesteia în centru cultural multifuncŃional şi 
reabilitarea străzii Dacilor în municipiul Orăştie”. 
 În continuare sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre  privind 
aprobarea modificării acordului de parteneriat între Municipiul Orăştie prin 
Consiliul Local al municipiului Orăştie şi JudeŃul Hunedoara prin Consiliul 
JudeŃean Hunedoara în vederea promovării proiectului “Reabilitarea şi 
modernizarea Casei de Cultură Alexandru GrozuŃă din Orăştie si transformarea 
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acesteia în centru cultural multifuncŃional, în municipiul Orăştie” aprobat prin HCL 
nr.79/2018. 
 D-na ec.Doboş Carmen prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul 
Dezvoltare Locală şi Proiecte. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre 
a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proeictului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.112/2018 privind aprobarea modificării acordului 
de parteneriat între Municipiul Orăştie prin Consiliul Local al municipiului Orăştie 
şi JudeŃul Hunedoara prin Consiliul JudeŃean Hunedoara în vederea promovării 
proiectului “Reabilitarea şi modernizarea Casei de Cultură Alexandru GrozuŃă din 
Orăştie si transformarea acesteia în centru cultural multifuncŃional, în municipiul 
Orăştie” aprobat prin HCL nr.79/2018. 
 La punctul 24 al ordinii de zi sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea documentaŃiei – Studiu de fezabilitate actualizat şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Construire locuinŃe sociale cu 
centru educaŃional şi îmbunătăŃirea infrastructurii publice urbane în municipiul 
Orăştie, judeŃul Hunedoara”. 
 D-na ing.Bodea Raluca prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul 
Dezvoltare Locală şi Proiecte. 
 D-l consilier Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei economice.  
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.113/2018 privind aprobarea documentaŃiei – Studiu de 
fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
“Construire locuinŃe sociale cu centru educaŃional şi îmbunătăŃirea infrastructurii 
publice urbane în municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara”. 
 În continuare sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea înfiinŃării unui Centru comunitar de învăŃare permanentă în parteneriat 
cu Liceul Tehnologic „Nicolaus Olahus” din Municipiul Orăştie. 
 D-l secretar Teodor Iordan dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre 
a fost avizat favorabil. 
 D-l consilier Molocea Mihai Iulian întreabă dacă acest centru comunitar va fi 
funcŃional sau va fi înfiinŃat doar pentru a obŃine un punctaj mai bun la proiect. I se 
răspunde de către d-l secretar, care arată că, aveam obligativitatea ca acesta să fie 
transpus în practică, nu doar formal. 
 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 adoptata Hotărârea nr.114/2018  privind aprobarea înfiinŃării unui Centru 
comunitar de învăŃare permanentă în parteneriat cu Liceul Tehnologic „Nicolaus 
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Olahus” din Municipiul Orăştie. 
  La punctul 26 al ordinii de zi, d-l director Costoiu Calin dă citire plângerii 
prealabile formulate de SC Metalotex SA Deva prin care se solicită revocarea HCL 
nr.302/2017 prin care a fost aprobat cuantumul de majorare în anul 2018, a 
impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.9 Mai, nr.23 din municipiul Orăştie. 
Societatea prin cererea formulată arată că, hotărârea care face obiectul plângerii le-
a fost comunicată prin fax la data de 22.03.2018 şi consideră că, actul administrativ 
este afectat de cauze de nulitate, deoarece nu s-au respectat întocmai dispoziŃiile 
punctului 168 din Titlul IX al H.G nr.1/2016 privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015. Totodată, societatea arată că, adresa 
nr.6488/31.05.2016 prin care aceasta era somată cu privire la starea tehnică a 
clădirii situată în str.9 Mai, nr.23 şi care conform notei de constatare este 
nesatisfăcătoare, le-a fost comunicata doar la data de 05.04.2018, prin email 
împreună cu documentaŃia aferentă H.C.L nr.302/2018. De asemenea, societatea 
consideră că, starea tehnică a imobilului supus supraimpozitării nu este conformă 
cu realitatea, fiind complet denaturată, motivele invocate fiind expuse în plângerea 
prealabilă. În concluzie, SC Metalotex SA Deva pentru aceste considerente solicită 
revocarea Hotărârii Consiliului Local Orăştie nr.302/2017, considerând că, aceasta 
este nelegală. 
 D-l director Costoiu Călin arată că, motivele invocate de SC Metalotex SA 
Deva sunt nefondate, întrucât prin adresa nr.6488/31.05.2016 societatea a fost 
notificată cu privire la starea tehnică a imobilului de la adresa susmenŃionată în 
sensul că, aceasta a fost declarată ca fiind nesatisfăcătoare, solicitându-se ca în 
termen de maxim 6 luni să remedieze degradarea construcŃiei, în caz contrar 
urmând a se aplica impozitul majorat pentru clădirea neîngrijită.  
 Întrucât societatea nu s-a conformat şi nu a dispus remedierea degradării 
construcŃiilor s-a procedat la majorarea impozitului cu 300 % prin HCL 
nr.302/2017 în baza notei de constatare întocmită de reprezentanŃii din cadrul 
DirecŃiei Arhitect-şef. 
 Cu privire la criticile ce privesc încadrarea în categoria necorespunzătoare  a 
clădirilor societăŃii considerăm că, aceasta sunt subiective şi nu corespund realităŃii 
fiind contrazise de planşele foto şi de nota de constatare nr.16142/15.12.2017, în 
baza cărora s-a propus majorarea impozitului cu 300 %. FaŃă de cele mai 
susmenŃionate propunem respingerea plângerii formulate. 
 D-l consilier Paşca Ioan este de părere că, din câte se vede proprietarul 
imobilului sus amintit nu are în vedere reabilitarea acestuia, ci din contră au făcut 
demersuri pentru revocarea hotărârii prin care a fost aprobată supraimpozitării 
proprietăŃii. 
 Plângerea prealabilă este supusă la vot, aceasta fiind respinsă cu unanimitate 
de voturi. 
 
 În încheierea şedinŃei, d-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, in 
procesul verbal al şedinŃei de îndată din 13 aprilie 2018 nu a fost consemnat 
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punctul de vedere al dânsului cu privire la deplasarea unei delegaŃii a municipiului 
Orăştie la Sliedrecht, şi anume faptul că, din delegaŃie fac parte unii angajaŃi din 
cadrul Primăriei.  
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
             Preşedinte de şedinŃă,                                                       Secretar,                                               
       prof.Stănculesc Valentin Silviu                         jr.Teodor Iordan 


