ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 27.03.2019 cu ocazia şedinŃei ordinare a Consiliului local al
municipiului Orăştie.
Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită.
La şedinŃă sunt prezenŃi cei 19 consilieri.
La şedinŃă participă primar Ovidiu Bălan, viceprimar łambă Alin Adam, secretar
Teodor Iordan, directori din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi massmedia locală.
Întrucât procesul verbal al şedinŃei ordinare din data de 21 februarie 2019 şi al
şedinŃei extraordinare din data de 04 martie 2019 au fost puse la dispoziŃia
consilierilor, d-l secretar Teodor Iordan întreabă dacă există obiecŃii cu privire la
acestea. Întrucât nu există obiecŃii, procesele verbale sunt supus la vot şi aprobate cu
unanimitate de voturi.
Preşedintele de şedinŃă, d-l consilier łambă Alin Adam prezintă următorul
proiect al ordinii de zi :
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor mijloace fixe şi obiecte de
inventar aflate în administrarea Primăriei Municipiului Orăştie, Serviciului Public
Comunitar Local de EvidenŃă a Persoanelor, Serviciilor Comunitare, Bibliotecii
Municipale Orăştie, Casei de Cultură Orăştie, Serviciului Public de AsistenŃă Socială
Orăştie, Complexului de Servicii pentru Vârstnici Orăştie, Creşei Municipale Orăştie,
Cantinei de Ajutor Social Orăştie şi Serviciului Public de Gospodărire Municipală
Orăştie.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului – „Extinderea reŃelei de distribuŃie apă potabilă, pe
strada Gării bl.40 şi strada Unirii bl.145, bl.147 în municipiul Orăştie, judeŃul
Hunedoara”.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe
construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.82, apartamentul nr.3 din municipiul
Orăştie, str.Pricazului.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinŃe construite din
fonduri ANL situate în blocurile nr.81 şi nr.84 din str.Pricazului, municipiul Orăştie
solicitate de titularii contractelor de închiriere.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinŃe construite din
fonduri ANL situate în blocurile nr.82 şi nr.84 din str.Pricazului, municipiul Orăştie
solicitate de titularii contractelor de închiriere.
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6.Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.162/2018 referitoare la
aprobarea efectuării lucrărilor de reparaŃii la imobilul din municipiul Orăştie situat în
PiaŃa Victoriei, nr.1.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării municipiului Orăştie prin
publicaŃia lunară „TRIBUNA ORĂŞTIEI”.
8.Proiect de hotărâre privind amplasarea unui cort şi a unor bannere pe raza
municipiului Orăştie de către partidele politice.
9.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al
municipiului Orăştie pe anul 2019 în vederea participării unei echipe a Liceului
Teoretic „Aurel Vlaicu” Orăştie la concursul internaŃional INFOMATRIX 2019.
10.Proiect de hotărâre privind propunerea restituirii unor terenuri foştilor
proprietari.
11.Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 al HCL nr.201/2018 referitoare
la desemnarea reprezentanŃilor Consiliului Local al municipiului Orăştie în Consiliile
de AdministraŃie, în Comisia de evaluare şi asigurarea calităŃii şi în Comisia pentru
prevenirea şi eliminarea violenŃei, a faptelor de corupŃie şi discriminării în mediul
şcolar şi promovarea interculturalităŃii ale unităŃilor de învăŃământ preuniversitar din
municipiul Orăştie pentru anul şcolar 2018/2019.
12.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.102/2016 referitoare la
numirea membrilor Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal “Dacia
Orăştie 2010”.
13.Proiect de hotărâre privind unele măsuri de reorganizare a Clubului Sportiv
Municipal “Dacia Orăştie 2010”.
14.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr.29/2019
referitoare la aprobarea menŃinerii reŃelei şcolare a unităŃilor de învăŃământ de stat şi
particular preuniversitar din municipiul Orăştie, pentru anul şcolar 2019-2020.
15.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.33/2019 referitoare la
modificarea H.C.L. nr.65/2010 privind constituirea UnităŃii Locale de Sprijin la
nivelul municipiului Orăştie, pentru combaterea bolilor transmisibile ale animalelor
şi zoonozelor.
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării structurii organizatorice, a
organigramei şi statului de funcŃii ale Spitalului Municipal Orăştie.
În afara ordinii de zi, d-l primar propune :
17.Raportul Primarului privind starea economică, socială şi de mediu a
municipiului Orăştie pentru anul 2018.
Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerea ulterioară este supus la vot şi
aprobat în unanimitate.
În deschiderea şedinŃei, preşedintele de şedinŃă îi dă cuvântul d-lui colonel Iosif
Marius Dumitru, prim adjunct al inspectorului şef al Inspectoratului de Jandarmi
JudeŃean „Decebal” Hunedoara. Dânsul arată că, în data de 02 aprilie 2019, între orele
12-14 la sala ASTRA va avea loc o manifestare prin care se vor sărbătorii 100 de ani
de la înfiinŃarea Jandarmeriei Române. Cu această ocazie va fi prezentat un film
documentar legat de istoria Jandarmeriei Române, precum şi o paradă a uniformelor
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care au existat de la înfiinŃare şi până în prezent. De asemenea în partea de final a
manifestării se va face o prezentare a ofertei de şcolarizare în cadrul unităŃilor de
învăŃământ ale Ministerului Afacerilor de Interne şi adresează invitaŃia directorilor
unităŃilor de învăŃământ de pe raza municipiului Orăştie, precum şi consilierilor locali
de a participa la această acŃiune.
În continuare, d-l primar Ovidiu Bălan face o prezentare succintă a Raportului
privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Orăştie pentru anul
2018. Dânsul arată că, în cuprinsul raportului a fost abordată şi avaria care a afectat
sistemul de alimentare cu energie electrica in municipiul Orăştie in luna septembrie a
anului trecut si care a afectat întreaga comunitate. Totodată, SC ENEL SA a efectuat
anumite lucrări de reparaŃii, însă pentru acest an nu sunt prinse în programul lor de
investiŃii, nu există un constructor desemnat care să le efectueze la un anumit
standard. În aceeaşi ordine de idei arată că, au existat discuŃii cu reprezentanŃii firmei
şi le-a pus in vedere că dacă în cel mai scurt nu vor desemna un constructor care să
realizeze lucrările care se impun, li se vor aplica amenzi pe fiecare stradă punctual.
Totodată, dânsul mai arată că, dacă nu se vor executa respectivele lucrări, există
varianta să le realizăm noi cu fonduri de la bugetul local, iar ulterior să ne îndreptăm
în instanŃă împotriva lor pentru recuperarea sumelor cheltuite în acest scop.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, raportul a fost transmis în urmă
cu câteva ore, nu am avut timpul fizic necesar de a-l parcurge într-un timp atât de
scurt, este vorba de 202 pagini, probabil asta a şi fost intenŃia, ca să nu îl putem
parcurge în timp util.
D-l viceprimar arată că, este un raport al primarului pe care dânsul are obligaŃia
de a-l prezenta Consiliului local în primul trimestru al anului. Acesta a fost primit cu
o zi mai devreme, legislativ nu avem ce analiza, deci nu trebuie supus la vot.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, acest raport a fost supus spre
dezbatere Consiliului, însă nu am avut timp timpul necesar pentru parcurgere, am
primit materialul in cursul zilei de ieri, era normal să fie transmis mult mai devreme.
D-l viceprimar întreabă câŃi consilieri locali şi-au făcut raportul de activitate pe
anul 2018, 2017 sau 2016.
D-l secretar este de părere că, discuŃii şi păreri legate cu privire la raport pot avea
loc la punctul „Întrebări - interpelări” sau cu ocazia viitoarelor şedinŃe ale Consiliului
local. Totodată, doreşte să le reamintească aleşii locali că au obligaŃia să organizeze
periodic audienŃe cu cetăŃenii şi să întocmească un raport de activitate pentru anul
anterior.
La primul punct al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind aprobarea casării unor mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în
administrarea Primăriei Municipiului Orăştie, Serviciului Public Comunitar Local de
EvidenŃă a Persoanelor, Serviciilor Comunitare, Bibliotecii Municipale Orăştie, Casei
de Cultură Orăştie, Serviciului Public de AsistenŃă Socială Orăştie, Complexului de
Servicii pentru Vârstnici Orăştie, Creşei Municipale Orăştie, Cantinei de Ajutor Social
Orăştie şi Serviciului Public de Gospodărire Municipală Orăştie.
D-l viceprimar Alin Adam łambă dă citire raportului întocmit de DirecŃia
economică.
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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 13 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.56/2019 privind aprobarea casării unor mijloace fixe
şi obiecte de inventar aflate în administrarea Primăriei Municipiului Orăştie,
Serviciului Public Comunitar Local de EvidenŃă a Persoanelor, Serviciilor
Comunitare, Bibliotecii Municipale Orăştie, Casei de Cultură Orăştie, Serviciului
Public de AsistenŃă Socială Orăştie, Complexului de Servicii pentru Vârstnici Orăştie,
Creşei Municipale Orăştie, Cantinei de Ajutor Social Orăştie şi Serviciului Public de
Gospodărire Municipală Orăştie.
La punctul 2 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului – „Extinderea reŃelei de distribuŃie apă potabilă, pe strada
Gării bl.40 şi strada Unirii bl.145, bl.147 în municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara”.
D-l ing.Pojoni Oliver prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Paşca Ioan dă citire, pe rând, rapoartelor de avizare ale comisiei
economice şi comisiei pentru urbanism.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, prin proiectul de hotărâre se propune
extinderea reŃelei de distribuŃie a apei potabilre, iar d-l ing.Pojoni a prezentat că se va
face o reabilitare a acesteia, din câte ştie extindere se face acolo unde nu există aşa
ceva, la blocurile respective nu există reŃea de apă în acest moment, lucru de care se
îndoieşte şi solicită să se ofere lămuriri cu privire la acest aspect.
D-l ing.Pojoni Oliver arată că, în zona respectiva există o reŃea de apă ruginită,
degradata, care a creat mereu probleme şi trebuie reabilitată. De asemenea arată că, sa dat titlul investiŃiei acela de extindere, motivul este ca să se poate face o reabilitare,
trebuie să faci o expertiză tehnică pentru reŃeaua de apă la care te raportezi. Pe strada
Gării este o reŃea nouă din polietilena şi din această reŃea se vor lega cele două blocuri
de pe strada Unirii, deci nu avea rost să se facă o nouă expertiză tehnică la reŃeaua
realizată în urmă cu doi ani, ar fi însemnat să facem o cheltuială în plus care nu se
impunea.
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.57/2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului – „Extinderea reŃelei de distribuŃie apă
potabilă, pe strada Gării bl.40 şi strada Unirii bl.145, bl.147 în municipiul Orăştie,
judeŃul Hunedoara”.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe construită prin fonduri ANL situată în
blocul nr.82, apartamentul nr.3 din municipiul Orăştie, str.Pricazului.
D-l ing.Colhon Andrei prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie locală,
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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.58/2019 privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei
locuinŃe construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.82, apartamentul nr.3 din
municipiul Orăştie, str.Pricazului.
La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinŃe construite din fonduri ANL situate
în blocurile nr.81 şi nr.84 din str.Pricazului, municipiul Orăştie solicitate de titularii
contractelor de închiriere.
D-l ing.Colhon Andrei dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.
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.59/2019 privind aprobarea unui schimb de locuinŃe
construite din fonduri ANL situate în blocurile nr.81 şi nr.84 din str.Pricazului,
municipiul Orăştie solicitate de titularii contractelor de închiriere.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea unui schimb de locuinŃe construite din fonduri ANL situate în blocurile
nr.82 şi nr.84 din str.Pricazului, municipiul Orăştie solicitate de titularii contractelor
de închiriere.
D-l ing.Colhon Andrei prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
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.60/2019 privind aprobarea unui schimb de locuinŃe
construite din fonduri ANL situate în blocurile nr.82 şi nr.84 din str.Pricazului,
municipiul Orăştie solicitate de titularii contractelor de închiriere.
La punctul 6 al ordinii de zi, d-l viceprimar expune motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind completarea HCL nr.162/2018 referitoare la aprobarea efectuării
lucrărilor de reparaŃii la imobilul din municipiul Orăştie situat în PiaŃa Victoriei, nr.1.
D-l ing.Colhon Andrei prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-nii consilieri Petre Radu OnuŃ şi Stănculesc Valentin Silviu dau citire, pe rând,
rapoartelor de avizare ale comisiei pentru administraŃie locală şi comisiei pentru
servicii şi comerŃ.
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 13 voturi „pentru” şi 6
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abŃineri (Bulz Dionisie, Chira Adriana, Molocea Mihai Iulian, Popa Dorin Ioan, Sechi
Dan Mihail, Stoica Constantin Nicolae).
Se adoptă Hotărârea nr.61/2019 privind completarea HCL nr.162/2018
referitoare la aprobarea efectuării lucrărilor de reparaŃii la imobilul din municipiul
Orăştie situat în PiaŃa Victoriei, nr.1.
În continuare, d-l viceprimar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea promovării municipiului Orăştie prin publicaŃia lunară „TRIBUNA
ORĂŞTIEI”.
D-l ing.Colhon Andrei dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.
D-na consilier Cîndea LenuŃa Aurelia arată că, în comisia pentru învăŃământ,
sănătate, sport, cultură şi culte, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l viceprimar arată că, se vor putea publica articole pe probleme de interes local
şi de administraŃie şi de către consilierii locali, dorinŃa este să prezentăm în cadrul
publicaŃiei activitatea administraŃiei locale.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, prin proiectul de hotărâre se propune
promovarea Municipiului Orăştie într-o publicaŃie deja existentă, şi consideră că ar fi
trebuit să fie propusă înfiinŃarea acesteia. Din punctul de vedere ale dânsului aşa ar fi
trebuit să fie titlul proiectului de hotărâre, mai mult ca sigur ea nu există în acest
moment, urmează să apară după aprobarea proiectului de hotărâre.
D-l viceprimar arată că, dacă sunt analizate articolele din proiectul de hotărâre se
înŃelege perfect care a fost ideea acestui proiect, aşa cum a prezentat a fost un număr
pilot care a fost publicat luna trecută pentru a se vedea care este efectul acesteia la
nivelul comunităŃii, de aceea am urmat paşii legali, când vom avea bugetul local
aprobat se va propune alocarea sumelor aferente costurilor necesare publicării
acesteia.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, se pot face amendamente la proiectul de
hotărâre şi acestea vor fi supuse la vot.
D-l viceprimar arată că, dânsul aşa a crezut de cuviinŃă şi că este mai corect să se
intituleze proiectul de hotărâre.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian întreabă care sunt costurile aferente acestei
publicaŃii. I se răspunde de către d-l viceprimar care arată că, pentru tipărirea
publicaŃiei este necesară suma de 1000 lei/lună la un număr de 1500 de exemplare.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian îl întreabă pe d-l secretar, dacă este legal să
aprobăm acest proiect, având în vedere că, nu avem aprobat bugetul local pe acest an,
aceleaşi situaŃii au fost în cazurile precedente când consilierilor liberali le-a fost
refuzată dezbaterea proiectelor de hotărâre, tocmai din lipsa bugetului, nu putem
aproba un proiect fără a avea alocată sumele care implică acest fapt.
D-l secretar arată că, dânsul consideră că, dacă se aprobă înfiinŃarea acestei
publicaŃii, bugetarea ei se va face prin cuprinderea în bugetul local a sumei
corespunzătoare.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, deci înseamnă că a avut dreptate şi
ar trebui propusă înfiinŃarea publicaŃiei, promovarea municipiului se poate face prin
publicaŃii deja existente.
D-l consilier Paşca Ioan consideră că, trebuie să trecem mai departe, astăzi
6

oricum aprobăm înfiinŃarea publicaŃiei, ulterior o vom bugeta, oricum consilierii
liberali nu vor vota nici bugetul aşa că nu are rost, deci putem continua.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, de unde ştie d-l consilier Paşca Ioan că nu
vom aproba bugetul local pe acest an.
D-l secretar arată că, din punct de vedere procedural, dacă exista un amendament
acesta trebuia supus la vot, de aceea a întrebat la momentul respectiv pe d-l consilier
Molocea Mihai, dacă are vreun amendament de făcut.
D-l consilier Popa Dorin Ioan este de părere că, Primăria ar trebui să se ocupe de
administraŃie şi nu de jurnalistică, sunt acum atâtea mijloace de promovare inclusiv pe
internet.
D-l consilier Bulz Dionisie propune amânarea proiectului de hotărâre până la
aprobarea bugetului local pe acest an, poate iniŃiatorul va reformula şi titlul
proiectului şi nu promovarea municipiului într-un ziar care nu există încă.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea amendamentului şi a
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Propunerea d-lui consilier Bulz Dionisie se supune la vot fiind consemnate 6
voturi „pentru” şi 13 voturi „împotrivă”.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 13 voturi „pentru” şi 6
abŃineri.
Este adoptată Hotărârea nr.62/2019 privind aprobarea promovării municipiului
Orăştie prin publicaŃia lunară „TRIBUNA ORĂŞTIEI”.
La punctul 8 al ordinii de zi, d-l viceprimar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind amplasarea unui cort şi a unor bannere pe raza municipiului Orăştie
de către partidele politice.
D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia arhitect-şef.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia pentru urbanism, proiectul de
hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l consilier Paşca Ioan este de părere că, dacă o parte din consilieri nu sunt de
acord cu editarea unei publicaŃii a administraŃiei locale, dânsul consideră că, nu ar
trebui să dezbatem acest proiect şi propune ca amendament respingerea acestuia.
D-l consilier Popa Dorin Ioan este de părere că cele două probleme nu au termen
de comparaŃie, sunt alte căi media de promovare a municipalităŃii.
D-l secretar arată că, nu există amendament de respingere a unui proiect de
hotărâre, acesta se supune la vot şi se poate aproba sau se poate respinge.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Acesta se supune la vot fiind consemnate 6 voturi „pentru” şi 13 voturi
„împotrivă”, proiectul de hotărâre fiind respins.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2019 în
vederea participării unei echipe a Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu” Orăştie la
concursul internaŃional INFOMATRIX 2019.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
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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.63/2019 privind alocarea unei sume de bani din bugetul
local al municipiului Orăştie pe anul 2019 în vederea participării unei echipe a
Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu” Orăştie la concursul internaŃional INFOMATRIX
2019.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian solicită să consemneze că, am votat cu toŃii
un proiect de hotărâre ilegal, fără a avea aprobat bugetul local pe acest an.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, a avizat proiectul de hotărâre din punct de
vedere al legalităŃii, întrucât concursul va avea loc până la aprobarea bugetului şi va fi
cuprinsă în acesta suma necesară.
La punctul 10 al ordinii de zi, d-l primar d-l primar prezintă motivele iniŃierii
proiectului de hotărâre privind propunerea restituirii unor terenuri foştilor proprietari.
D-l director Costoiu Călin dă citire raportului 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 10 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.64/2019 privind propunerea restituirii unor terenuri
foştilor proprietari.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
modificarea art.2 al HCL nr.201/2018 referitoare la desemnarea reprezentanŃilor
Consiliului Local al municipiului Orăştie în Consiliile de AdministraŃie, în Comisia de
evaluare şi asigurarea calităŃii şi în Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenŃei,
a faptelor de corupŃie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităŃii
ale unităŃilor de învăŃământ 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 Cîndea LenuŃa Aurelia dă citire raportului de avizare al comisiei
pentru învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte.
Preşedintele de şedinŃă solicită să se facă propuneri nominale pentru desemnarea
celui de al doilea reprezentant al Consiliului local în consiliul de administraŃie al
Liceului Tehnologic „N.Olahus” Orăştie.
D-l viceprimar il propune pe d-l consilier Dungan Dorian.
D-l consilier Popa Dorin Ioan îl propune pe d-l consilier Stoica Constantin
Nicolae.
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
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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 buletinele de vot şi explică procedura după care
se va desfăşura votul.
În continuare, d-l secretar înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, fiecărui
consilier, câte un buletin de vot pentru desemnarea reprezentantului Consiliului local
în consiliul de administraŃie al Liceului Tehnologic, 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 procesul verbal constatator al rezultatului votării, arătând că cei
19 consilieri prezenŃi au votat fiind înregistrate următoarele rezultate : d-l consilier
Dungan Dorian 13 voturi „pentru” şi d-l consilier Stoica Constantin Nicolae – 6 voturi
„pentru”.
D-na consilier Ardelean Dana Alina solicită permisiunea de a se retrage de la
lucrările şedinŃei, datorită unei urgenŃe la Spitalul Municipal Orăştie.
Preşedintele de şedinŃă supune la vot solicitarea d-nei consilier Ardelean Dana
Alina, aceasta fiind aprobată cu unanimitate de voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 12 voturi „pentru” şi 6
abŃineri.
Se adoptă Hotărârea nr.65/2019 privind modificarea art.2 al HCL nr.201/2018
referitoare la desemnarea reprezentanŃilor Consiliului Local al municipiului Orăştie în
Consiliile de AdministraŃie, în Comisia de evaluare şi asigurarea calităŃii şi în Comisia
pentru prevenirea şi eliminarea violenŃei, a faptelor de corupŃie şi discriminării în
ale unităŃilor de învăŃământ
mediul şcolar şi promovarea interculturalităŃii
preuniversitar din municipiul Orăştie pentru anul şcolar 2018/2019.
La punctul 12 al ordinii de zi, d-l viceprimar expune motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind modificarea HCL nr.102/2016 referitoare la numirea membrilor
Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal “Dacia Orăştie 2010”.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier Petre Radu OnuŃ şi d-na consilier Cîndea LenuŃa Aurelia dau citire,
pe rând, rapoartelor de avizare ale comisiei pentru administraŃie locală şi comisiei
pentru învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte.
Preşedintele de şedinŃă solicită să se facă propuneri nominale pentru numirea a
doi membri în cadrul Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal “Dacia
Orăştie 2010” ca urmare a demisiilor d-lor Iordăchescu Nicolae Constantin Ioan şi
Damiean Marius. În acest sens, dânsul îi propune pe d-nii Bârlea Lucian şi Siserman
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Ioan.
D-l consilier Popa Dorin Ioan îl propune pe d-l consilier Molocea Mihai Iulian.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, din punctul de vedere a dânsului
exista incompatibilitate şi nu se poate numi un consilier ca membru in acest comitet.
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 buletinele de vot şi explică procedura după care
se va desfăşura votul.
În continuare, d-l secretar înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, fiecărui
consilier, câte un buletin de vot pentru alegerea celor 2 membri în Comitetul Director
al Clubului Sportiv Municipal “Dacia Orăştie 2010”, care intră în cabina special
amenajată, apoi introduce buletinul de vot în urnă. Cabina de vot şi urna se află în faŃa
consilierilor. D-l consilier Stoica Constantin Nicolae nu participă la vot.
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 procesul verbal constatator al rezultatului votării, arătând că cei
17 consilieri prezenŃi au votat fiind înregistrate următoarele rezultate : d-l Bârlea
Lucian – 17 voturi „pentru”, d-l Siserman Ioan – 12 voturi „pentru” şi d-l consilier
Molocea Mihai Iulian – 5 voturi „pentru”.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat cu 12
voturi „pentru” şi 6 abŃineri.
Este adoptată Hotărârea nr.66/2019 privind modificarea HCL nr.102/2016
referitoare la numirea membrilor Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal
“Dacia Orăştie 2010”.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind unele măsuri de reorganizare a Clubului Sportiv Municipal “Dacia Orăştie
2010”.
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 cadrul comisiei pentru administraŃie
locală, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-na consilier Cîndea LenuŃa Aurelia prezintă raportul de avizare al comisiei
pentru învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, în comisia pentru administraŃie
locală a propus externalizarea serviciului de contabilitate al clubului sportiv, iar prin
acest fapt s-ar face o economie la bugetul local de 5.000 lei/lună.
D-l viceprimar arată că, în urma unei analize s-a ajuns la concluzia că angajarea
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unei firme care să Ńină contabilitatea ar implica aceeaşi cheltuială.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, la o analiza amănunŃită orice
firmă tine contabilitatea cu 500 – 1000 lei/lună şi nu cu o cheltuială de 8000 lei lunar.
D-l viceprimar arată că, suma de 8000 lei e calculată pentru norma întreagă.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, prin externalizarea serviciului
de contabilitate se va face o economie de 7000 lei/lună, în schimb la ½ normă se va
face o economie de doar 2000 lei/lună. Totodată, dânsul propune ca postul pe care
este încadrat d-l Stoica Andrei să nu fie desfiinŃat şi să continue pe postul de antrenor.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae propune externalizarea serviciului de
contabilitate al clubului sportiv, iar a doua propunere este ca postul de natură
contractuală de administrator, Tr. I, normă întreagă să nu fie desfiinŃat.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentelor şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Amendamentele d-lui consilier Stoica Constantin Nicolae sunt supuse, pe rând,
la vot, fiind consemnate 6 voturi „pentru” şi 12 voturi „împotrivă”.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 12 voturi „ pentru” şi 6
voturi „împotrivă”.
Se adoptă Hotărârea nr.67/2019 privind unele măsuri de reorganizare a Clubului
Sportiv Municipal “Dacia Orăştie 2010”.
La punctul 14 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr.29/2019 referitoare la aprobarea
menŃinerii reŃelei şcolare a unităŃilor de învăŃământ de stat şi particular preuniversitar
din municipiul Orăştie, pentru anul şcolar 2019-2020.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-na consilier Cîndea LenuŃa Aurelia 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.68/2019 privind modificarea anexei nr.1 la HCL
nr.29/2019 referitoare la aprobarea menŃinerii reŃelei şcolare a unităŃilor de învăŃământ
de stat şi particular preuniversitar din municipiul Orăştie, pentru anul şcolar 20192020.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
revocarea HCL nr.33/2019 referitoare la modificarea H.C.L. nr.65/2010 privind
constituirea UnităŃii Locale de Sprijin la nivelul municipiului Orăştie, pentru
combaterea bolilor transmisibile ale animalelor şi zoonozelor.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier Petre Radu OnuŃ dă citire raportului de avizare al comisiei pentru
administraŃie locală.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
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proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.69/2019 privind revocarea HCL nr.33/2019 referitoare la
modificarea H.C.L. nr.65/2010 privind constituirea UnităŃii Locale de Sprijin la
nivelul municipiului Orăştie, pentru combaterea bolilor transmisibile ale animalelor
şi zoonozelor.
La punctul 16 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea modificării structurii organizatorice, a organigramei şi
statului de funcŃii ale Spitalului Municipal Orăştie.
D-l secretar Teodor Iordan dă citire raportului întocmit de Spitalul Municipal
Orăştie.
D-na consilier Cîndea LenuŃa Aurelia 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.70/2019 privind aprobarea modificării structurii
organizatorice, a organigramei şi statului de funcŃii ale Spitalului Municipal Orăştie.
În încheierea şedinŃei, d-na consilier Roşu Dorina solicită ca Spitalul Municipal
Orăştie să încheie un contract cu Casa JudeŃeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara
prin care se prevadă recoltarea de probe pentru testul Papanicolau în cadrul Spitalului
Municipal Orăştie, astfel persoanele interesate nu vor mai fi nevoite sa meargă până la
Deva în acest scop.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, au apărut în mai multe locuri de parcare
plăcuŃe prin care acestea sunt rezervate pentru aprovizionare, de exemplu în
vecinătatea vechii farmacii este o asemenea plăcuŃă, cât este de benefic acest lucru
pentru municipalitate, are farmacia loc plătit în acest scop.
D-l secretar arată că, în regulamentul care reglementează modalitatea de
închiriere a locurilor de parcare, în anumite zone s-a prevăzut ca acolo unde sunt
firme, să aibă prevăzut un loc de parcare pentru aprovizionare. De exemplu, parcarea
din vecinătatea magazinului „Palia” a fost amenajată pe cheltuiala lor, însă acum
aceasta este publică, daca s-au pus plăcuŃe cu însemnul „rezervat” de către agenŃii
economici fără a avea acceptul nostru, acest lucru s-a făcut in mod abuziv.
D-l consilier Popa Dorin Ioan arată că, d-l consilier Bulz Dionisie mai mult ca
sigur s-a referit la locurile de parcare din Centrul vechi şi nu în general.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, pe Centru vechi cu diferite ocazii se vând
ghiocei şi nuieluşe, la proiectul de hotărâre privind amplasarea unor bannere de către
partidele politice, era prevăzut şi montarea unui cort, dar nu s-a dorit aprobarea
acestuia şi dânsul are îndoieli ca acei comercianŃi au plătit pentru acele locuri în care
făceau comerŃ ambulant.
D-l viceprimar arată că, acel proiect de hotărâre a fost respins în întregime.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, în urmă cu ceva vreme a fost mutată
limita unităŃii administrativ-teritoriale înspre Deva, iar datorită acestui fapt, a fost
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modificată limita de viteză între staŃia de carburanŃi „MOL” şi Arsenal Park, înainte
limita de viteză era de 70 km/h, iar in momentul de fata aceasta este de 50 km/h. În
aceeaşi ordine de idei, dânsul solicită să se dea o dispoziŃie de primar prin care să se
revină asupra la vechea reglementare.
D-l viceprimar arată că, pentru a modifica limita legală de viteză este necesar a
se obŃine avizul din partea PoliŃiei Române, fără acest aviz nu putem lua nicio măsură.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae propune să se întocmească o adresă de
către Consiliului şi care să fie adresată PoliŃiei Române prin care să se solicite
modificarea
limitei
de
viteză
între
staŃia
de
carburanŃi
„MOL” şi Arsenal Park care să fie de 70 km/h, precum şi desfiinŃarea limitei de 30
km/h de pe b-dul Eroilor.
D-l consilier Popa Dorin Ioan este de părere că, ar trebui montat un semn de
circulaŃie prin care autoturismele care circulă dinspre P-Ńa A.Vlaicu spre P-Ńa Victoriei
şi care doresc să vireze la stânga înspre Catedrală, să aibă prioritate faŃă de
autoturismele care circulă dinspre Catedrală şi doresc să vireze la stânga înspre
Biblioteca Municipală.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinŃă,
prof.łambă Alin Adam

Secretar,
jr.Teodor Iordan
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