ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 20 februarie 2020 cu ocazia şedinŃei extraordinare a Consiliului
local al municipiului Orăştie.
Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită.
La şedinŃă sunt prezenŃi 16 din cei 19 consilieri. Lipsesc consilierii locali Aldea
Simona Maria, Chira Adriana şi Sechi Dan Mihail.
La şedinŃă participă primar Ovidiu Bălan, viceprimar łambă Alin Adam, secretar
general Teodor Iordan, directori din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi
mass-media locală.
Întrucât procesul verbal al şedinŃei ordinare din data de 30 ianuarie 2020 a fost
pus la dispoziŃia consilierilor locali, d-l secretar general Teodor Iordan întreabă dacă
există obiecŃii cu privire la acesta. Întrucât nu există obiecŃii, procesul verbal este
supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.
Preşedintele de şedinŃă, d-l consilier local Paşca Ioan prezintă următorul proiect
al ordinii de zi :
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Orăştie
pe anul 2020.
În afara ordinii de zi, d-l primar propune :
2.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de
consilier al d-nei CHIRA ADRIANA şi declararea ca vacant a locului de consilier
local.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor mijloace fixe şi obiecte de
inventar aflate în administrarea Şcolii Gimnaziale „dr.A.Vlad” Orăştie, Serviciului
Public de AsistenŃă Socială Orăştie – cabinet stomatologic, dispensar Şcoala
Gimnazială „D.Stanca” Orăştie, cabinet asistenŃă comunitară, Complex Servicii
pentru Vârstnici – şi Serviciului Public de Gospodărire Municipală Orăştie.
Proiectul ordinii de zi împreună cu completările ulterioare este supus la vot şi
aprobat în unanimitate.
La primul punct al ordinii de zi, d-l primar Ovidiu Bălan prezintă motivele
iniŃierii proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului
Orăştie pe anul 2020.
D-na director Jorza Lucia face o prezentare succintă a raportului întocmit de
DirecŃia economică.
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D-l consilier local łambă Alin Adam dă citire, pe rând, rapoartelor de avizare ale
comisiei pentru activităŃi economico-financiare şi al comisiei pentru urbanism şi
amenajarea teritoriului, protecŃie mediu şi turism.
D-na consilier local Cîndea LenuŃa Aurelia prezintă raportul de avizare al
comisiei pentru învăŃământ, sănătate, activităŃi social-culturale şi culte.
D-l consilier local Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie
locală, juridică şi de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-na consilier local Roşu Mariana Dorina dă citire, raportului de avizare al
comisiei pentru servicii publice şi comerŃ, muncă şi protecŃie socială.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, în proiectul de buget propus
pentru anul 2020, consilierii liberali au observat că sunt cuprinse şi proiectele de
investiŃii pe fonduri europene despre care s-a discutat în ultimii ani. În aceeaşi ordine
de idei arată că, din păcate sau din fericire, aceste proiecte se regăsesc în bugetul pe
acest an şi care încarcă cumva bugetul. Totodată, dânsul arată că, aşa cum s-a discutat
şi în cadrul comisiilor de specialitate, ar trebui Ńinut cont de nevoile elementare pe
care comunitatea le are şi să nu le ignorăm, pe lângă aceste proiecte bune pe fonduri
europene, consilierii liberali şi-au exprimat nemulŃumirea că unităŃile şcolare au anul
acesta 0 lei pentru reparaŃii. Dânsul arată că, a înŃeles că există sume alocate pe
cofinanŃare pentru proiectele europene, sunt sume mari, dar sunt şcoli care rămân fără
niciun leu pe reparaŃii şi care au nevoi în acest an. Precizează că, de exemplu, Şcoala
Gimnazială „dr.A.Vlad” Orăştie a câştigat un proiect cu finanŃare de la bugetul de stat
„Masa în şcoli” şi în acest sens este nevoie de unele reparaŃii la cantina şcolii pentru
ca acel proiect să poate fi funcŃional şi masa în şcoli să se poată concretiza. Totodată,
mai arată că, şi Şcoala Gimnazială „D.Stanca” Orăştie are nevoile ei proprii şi ar
trebui alocaŃi şi pentru aceasta bani pentru reparaŃii. În consecinŃă, doreşte să facă un
amendament simplu prin care nu se va interveni asupra proiectelor de investiŃii pe
fonduri europene. În acest sens, propune alocarea sumei de 100.000 lei pentru Şcoala
Gimnazială „dr.A.Vlad” Orăştie pentru reparaŃii, care să fie retrasă de la obiectivul
„DecoraŃiuni pascale”, unde este alocată suma de 150.000 lei. De la acelaşi obiectiv
propune să se retragă suma de 20.000 lei care să fie alocată pentru Şcoala Gimnaziala
„D.Stanca” Orăştie pentru reparaŃii. Totodată, dânsul arată că, a observat o chestiune
şi doreşte să îl întreabă pe d-l secretar general, dacă este legal, să fie alocată suma de
30.000 lei pentru reparaŃii la internatul Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu” Orăştie,
imobil care a fost dat prin contract de comodat ca şi sediu pentru Detaşamentul de
Jandarmi Orăştie, chiar dacă este în proprietatea municipiului, nu mai este în folosinŃa
noastră. În aceeaşi ordine de idei, arată că, Jandarmeria aparŃine unei structuri, de un
minister, care ar putea să îşi efectueze reparaŃiile necesare şi în acest sens propune ca
de la acest obiectiv să se retragă suma de 30.000 lei şi care să fie repartizată Şcolii
Gimnaziale „D.Stanca” Orăştie tot pentru reparaŃii.
D-l secretar general Teodor Iordan arată că, întrucât imobilul este proprietatea
municipiului Orăştie, Jandarmeria nu poate face investiŃii
într-un imobil care nu
este proprietatea lor. Totodată, dânsul arată că, în judeŃ, toate locaŃiile care au fost
atribuite Jandarmeriei ca şi sediu pe o durată determinată, Primăriile au fost cele care
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au făcut investiŃiile, noi avem investiŃii minime pentru buna funcŃionare a activităŃii
din acel imobil, deci singura soluŃie legală a fost ca municipalitatea să amenajeze
spaŃiul şi să îl predea în condiŃii optime.
D-l consilier local Popa Dorin Ioan îl întreabă pe d-l secretar general ce, lege
opreşte o instituŃie să investească în cheltuieli de funcŃionare într-un imobil care nu
este în proprietatea sa.
D-l secretar general Teodor Iordan arată că, în administraŃie este diferit faŃă de
civil, în civil tot ce nu este interzis este permis, dar în administraŃie, principiul este ca
să faci ceva trebuie să ai o bază legală. În cazul de faŃă, nicio lege nu permite cuiva să
investească într-un bun care nu este al lui, deci conform Codului civil şi a Codului
administrativ, bunurile care sunt proprietatea noastră, le întreŃinem şi le administrăm.
În aceeaşi ordine de idei, mai arată că, Jandarmeria nu are nicio bază legală să
investească într-un bun care nu se află în proprietatea lor.
D-l consilier local Popa Dorin Ioan arată că, baza legală este că le-am dat în
folosinŃă gratuită acel imobil pe o perioadă de 5 ani.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian întreabă ce lege le interzice să
investească în acel imobil.
D-l secretar general arată că, a explicat că nu trebuie să interzică, trebuie să
permită şi nu le permite nicio lege să investească într-un bun proprietatea altuia, doar
cheltuieli pentru administrarea imobilului, nu investiŃii.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian întreabă dacă Consiliul local are o lege
specială prin care poate investi sau repara obiective care îi aparŃin. I se răspunde de
către d-l secretar general care arată că, nu este nevoie de o lege specială, trebuie să fie
o lege generală, prin care noi putem să investim şi să reparam imobilele care sunt în
proprietatea noastră.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian este de părere că, lăsând la o parte
legalitatea, în cele din urmă este vorba de o chestiune de oportunitate, de a decide
dacă predăm un imobil reparat sau nu, iar suma prevăzută pentru acest imobil să o
repartizăm pentru reparaŃii la Şcoala Gimnazială „D.Stanca” Orăştie.
D-l secretar general arată că, din moment ce s-a hotărât în consiliul local că acest
bun va fi predat Jandarmeriei pe o perioadă determinată de
5 ani, iar prin
contractul de comodat, avem obligaŃia sa îl predăm într-o stare bună de folosinŃă, e
clar că trebuie să îl aducem în starea de a fi utilizabil. Oricum după 5 ani spaŃiul ne
revine nouă.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, Jandarmeria când a solicitat
acel sediu au văzut în ce condiŃii se prezintă, l-au acceptat aşa cum este.
D-l secretar general Teodor Iordan arată că, nu l-au acceptat, în discuŃiile care sau purtat cu aceştia în prezenŃa d-lui primar, dânşii au solicitat ca imobilul să fie
funcŃional, ca să îşi poată desfăşura activitatea.
D-l consilier local Popa Dorin Ioan arată că, Primăria are contract cu partidele
politice cu privire la închirierea unor spaŃii cu destinaŃia de sedii pentru acestea şi au
fost mutate dintr-un imobil în alt imobil şi întreabă de ce nu s-au reparat şi nu au fost
oferite în condiŃii optime, aşa cum este în acest caz.
3

D-l primar Ovidiu Bălan arată că, partidele politice au bugete proprii care le
permit să efectueze lucrări de reparaŃii.
D-l secretar general arată că, partidele politice nu sunt instituŃii ale statului, ca şi
Jandarmeria Română, aceştia din urmă nu au voie să investească într-un bun care nu
le aparŃine.
D-l consilier local Bulz Dionisie arată că, atunci când am aprobat contractul de
comodat, s-a prezentat că li s-au pus la dispoziŃie mai multe locaŃii şi au ales
respectiva locaŃie şi nu a fost vorba să facem niciun fel de investiŃie.
D-l consilier local Paşca Ioan arată că, în acea hotărâre de consiliu se prevede că
imobilul va fi predat în condiŃii optime de folosinŃă.
D-l secretar general Teodor Iordan arată că, Jandarmeria este o instituŃie care
asigură paza şi ordinea publică în municipiul Orăştie şi ori de câte ori avem nevoie la
adunările publice se apelează la dânşii, deci este o instituŃie publică foarte necesară.
D-l secretar general doreşte să aducă unele lămuriri referitor la pilonul „Masa în
şcoli”, OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului prevede că se va atribui masă caldă sau
pachet alimentar, nu este obligatoriu să se dea masă caldă. Sumele necesare derulării
proiectului se vor aloca administraŃiilor locale, Primarul va răspunde ca ordonator de
credite de finanŃarea şi achiziŃia publică a serviciului respectiv, deci poate fi serviciu
fie de masă caldă, fie de pachet alimentar, nu este obligatorie înfiinŃarea unei cantine,
se poate folosi o cantină existentă sau aşa cum a arătat oferirea de pachete alimentare.
D-l consilier local Bulz Dionisie arată că, este vorba de cantină în care să se
poate servi masa, nu este vorba de cantină ca şi loc de producŃie a mâncării, nu este şi
nici nu este posibilă, dar locul, aşa cum spune şi legislaŃia, cantina ca şi servire există
şi sunt necesare unele lucrări de reparaŃii în acest sens.
D-l secretar general arată că, în Consiliul local se va hotărî modalitatea de
acordare a banilor care vor fi alocaŃi în acest sens.
D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, fiecare dintre noi are dreptul la opinie
şi a gândi într-un anumit fel lucrurile, sumele alocate anul acesta pentru învăŃământ
sunt sume record pentru municipiul Orăştie în valoare de 9.205.390 lei şi care au fost
puse la dispoziŃia consilierilor defalcate pe fiecare proiect. În aceeaşi ordine de idei
arată că, se încearcă să se intre într-o retorică de campanie şi să se dea la o parte o
suma de 9.205.390 lei pentru 150.000 lei, bani care se doresc a se da acum, chiar dacă
anul şcolar nu s-a încheiat, iar aceşti bani se pot aloca la o rectificare bugetară în vara
acestui an, iar în perioada vacanŃei de vară se pot efectua lucrări de reparaŃii. Totodată,
mai arată că, pentru micile reparaŃii uzuale, unităŃile şcolare au contracte de închiriere
a anumitor spaŃii, ştie că directorii de şcoli sunt foarte buni manageri şi are
convingerea ca sumele încasate din chirii sunt mai mult decât suficiente pentru
derularea în condiŃii foarte bune a actului de învăŃământ la nivelul municipiului
Orăştie. În aceeaşi ordine de idei, arată că, sunt necesare sume pentru reparaŃii, dar
sumele consistente are convingerea că se vor da în vară, atunci când copii sunt în
vacanŃă şi se pot executa lucrări complexe de reparaŃii. Totodată, arată că, rugămintea
mai ales pentru colegii de partid este aceea să nu se neglijeze suma de 9.205.390 lei
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propusă de d-l primar pentru modesta sumă de 150.000 lei propusă de consilierii
liberali.
9
D-l consilier local Bulz Dionisie arată că, de acea sumă de peste
milioane nu s-a atins nimeni, amendamentele propuse se referă la altceva, iar acea
suma de 9 milioane merge strict către două sau trei instituŃii de învăŃământ, şcolile
gimnaziale au 0 lei alocaŃi pentru reparaŃii.
D-l viceprimar enumeră sumele alocate pentru realizarea unor investiŃii prin
proiectele de finanŃare şi de care vor beneficia unităŃile de învăŃământ.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, pentru cele două şcoli
gimnaziale nu au alocate sume pentru reparaŃii, dânşii sunt perfect de acord cu
proiectele de investiŃii şi au solicitat a se aloca sume pentru reparaŃii prin retragerea de
la „DecoraŃiuni pascale” şi trebuie să analizăm dacă este mai oportun să achiziŃionăm
decoraŃiuni pascale sau să dăm o sumă pentru reparaŃii la cele două şcoli.
D-l secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentelor şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Cele trei amendamente propuse sunt supuse, pe rând, la vot, fiind consemnate 4
voturi „pentru” (consilierii P.N.L), iar 12 consilieri s-au abŃinut de la vot.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 12 voturi „pentru” şi 4
abŃineri (consilierii locali Bulz Dionisie, Molocea Mihai Iulian, Popa Dorin Ioan,
Stoica Constantin Nicolae).
Se adoptă Hotărârea nr.15/2020 privind aprobarea bugetului general al
municipiului Orăştie pe anul 2020.
La punctul al doilea al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier al d-nei
CHIRA ADRIANA şi declararea ca vacant a locului de consilier local.
D-l secretar general Teodor Iordan prezintă raportul întocmit de DirecŃia
AdministraŃie Publică Locală.
D-l consilier local Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie
locală, juridică şi de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de
hotărâre este de 9 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.16/2020 privind constatarea încetării de drept a
mandatului de consilier al d-nei CHIRA ADRIANA şi declararea ca vacant a locului
de consilier local.
La ultimul punct al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind aprobarea casării unor mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în
administrarea Şcolii Gimnaziale „dr.A.Vlad” Orăştie, Serviciului Public de AsistenŃă
Socială Orăştie – cabinet stomatologic, dispensar Şcoala Gimnazială „D.Stanca”
Orăştie, cabinet asistenŃă comunitară, Complex Servicii pentru Vârstnici – şi
Serviciului Public de Gospodărire Municipală Orăştie.
D-na director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică.
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D-l consilier local łambă Alin Adam dă citire raportului de avizare al comisiei
pentru activităŃi economico-financiare.
D-l secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.17/2020 privind aprobarea casării unor mijloace fixe şi
obiecte de inventar aflate în administrarea Şcolii Gimnaziale „dr.A.Vlad” Orăştie,
Serviciului Public de AsistenŃă Socială Orăştie – cabinet stomatologic, dispensar
Şcoala Gimnazială „D.Stanca” Orăştie, cabinet asistenŃă comunitară, Complex
Servicii pentru Vârstnici – şi Serviciului Public de Gospodărire Municipală Orăştie.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinŃă,
jr.Paşca Ioan

Secretar General,
jr.Teodor Iordan
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