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            ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 25.06.2018 cu ocazia şedinŃei de îndată a Consiliului local al 
municipiului Orăştie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu o zi înainte de data stabilită. 
 La şedinŃă sunt prezenŃi 13 din cei 19 consilieri. Lipsesc consilierii locali 
Aldea Simona Maria, Ardelean Dana Alina, Cîndea LenuŃa Aurelia, Popa Dorin 
Ioan, Sechi Dan Mihail şi Stoica Constantin Nicolae. 
 La şedinŃă participă viceprimar łambă Alin Adam, secretar Teodor Iordan şi 
mass-media locală. 
 Întrucât procesul verbal ale şedinŃei de îndată din 06 iunie 2018 a fost pus la 
dispoziŃia consilierilor, d-l secretar întreabă dacă există obiecŃii cu privire la acesta. 
Întrucât nu există obiecŃii este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Preşedintele de şedinŃă, d-l consilier Paşca Ioan prezintă următorul proiect al 
ordinii de zi :  
 1.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L nr.117/2018 referitoare la 
aprobarea documentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃie (D.A.L.I) şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ Reabilitarea şi modernizarea 
străzilor Nicolae Bălcescu (tronson 2), Nicolae Iorga, Ion Creangă, CetăŃii din 
municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”. 
 2.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.118/2018 referitoare la 
aprobarea documentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃie (D.A.L.I) şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ Realizarea Muzeului 
CivilizaŃiei Dacice în municipiul Orăştie”. 
 Proiectul ordinii de zi este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 La primul punct al ordinii de zi sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea H.C.L nr.117/2018 referitoare la aprobarea 
documentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃie (D.A.L.I) şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul “ Reabilitarea şi modernizarea străzilor 
Nicolae Bălcescu (tronson 2), Nicolae Iorga, Ion Creangă, CetăŃii din municipiul 
Orăştie, JudeŃul Hunedoara”. 
 D-na ing.Bodea Raluca dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică – 
Biroul Dezvoltare Locală şi Proiecte. 
 D-l consilier Molocea Mihai întreabă de ce se ajunge în situaŃia în care suntem 
nevoiŃi să modificăm sau să completăm hotărâri de acest gen. I se răspunde de către 
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d-l secretar care arată că, AgenŃia de Dezvoltare Regională  solicită clarificări cu 
privire la proiectele depuse, iar angajaŃii instituŃiei sunt plătiŃi în funcŃie de numărul 
de clarificări. 
 D-l viceprimar arată că aceste clarificări trebuie cuprinse într-o nouă hotărâre 
de consiliu, dacă proiectele respective nu erau în regulă erau respinse de la început.  
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
amendamentelor şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.138/2018 privind modificarea H.C.L nr.117/2018 
referitoare la aprobarea documentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃie 
(D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ Reabilitarea şi 
modernizarea străzilor Nicolae Bălcescu (tronson 2), Nicolae Iorga, Ion Creangă, 
CetăŃii din municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”. La punctul 2 al ordinii de zi 
sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind modificarea HCL 
nr.118/2018 referitoare la aprobarea documentaŃiei de avizare a lucrărilor de 
intervenŃie (D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ 
Realizarea Muzeului CivilizaŃiei Dacice în municipiul Orăştie”. 
 D-na ing.Bodea Raluca prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul 
Dezvoltare Locală şi Proiecte. 
 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.139/2018 privind modificarea HCL nr.118/2018 
referitoare la aprobarea documentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃie 
(D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Realizarea 
Muzeului CivilizaŃiei Dacice în municipiul Orăştie”. 
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
             Preşedinte de şedinŃă,                                                       Secretar, 
  jr.Paşca Ioan          jr.Teodor Iordan 


