ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 04.03.2019 cu ocazia şedinŃei extraordinare a Consiliului local al
municipiului Orăştie.
Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 3 zile înainte de data stabilită.
La şedinŃă sunt prezenŃi 18 din cei 19 consilieri. Lipseşte d-l consilier local Popa
Dorin Ioan.
La şedinŃă participă viceprimar łambă Alin Adam, secretar Teodor Iordan,
directori din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Orăştie şi
mass-media locală.
Preşedintele de şedinŃă, d-l consilier łambă Alin Adam prezintă următorul
proiect al ordinii de zi :
1.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.31/2017 referitoare la
aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul – „Modernizare şi extindere Creşă Municipală, str. Pricazului, Municipiul
Orăştie, JudeŃul Hunedoara”.
2.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.171/2017 referitoare la
aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie pentru
proiectul „Modernizare şi extindere Creşă Municipală, Municipiul Orăştie, JudeŃul
Hunedoara”.
3.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.32/2017 referitoare la
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Continuare lucrări
construcŃie GrădiniŃă cu Program Prelungit, str.Luminii, Municipiul Orăştie”.
4.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.172/2017 referitoare la
aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie pentru
proiectul „Continuare lucrări de construcŃie GrădiniŃă cu Program Prelungit, strada
Luminii, Municipiul Orăştie”.
5.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.98/2015 referitoare la
aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul
– „Modernizare străzi dr.I.Mihu, Dealul Mic, Târgului, MoŃilor,
MuzicanŃilor, Plantelor, Crişan, Tronsonul dintre Decebal şi Viilor, Viitorului, Digului,
parcare str.A.Iancu”.
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6.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.178/2017 referitoare la
aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie pentru
proiectul „Modernizare străzi dr.I.Mihu, Dealul Mic, Târgului, MoŃilor, MuzicanŃilor,
Plantelor, Crişan, Tronsonul dintre Decebal şi Viilor, Viitorului, Digului, parcare
str.A.Iancu din municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”.
7.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.33/2017 referitoare la
aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaŃi pentru obiectivul „Ranforsare
sistem rutier pe Drumul Comunal DC 42 Orăştie – Gelmar, JudeŃul Hunedoara”.
8.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.179/2017 referitoare la
aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local pentru proiectul „Ranforsare sistem
rutier pe Drumul Comunal DC 42 Orăştie – Gelmar, JudeŃul Hunedoara”.
9.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.203/2016 referitoare la
aprobarea documentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃie şi a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare reŃele de alimentare cu apă în
municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”.
10.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.168/2017 referitoare la
aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie pentru
proiectul „Reabilitare reŃele de alimentare cu apă în municipiul Orăştie, JudeŃul
Hunedoara”.
11.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.205/2016 referitoare la
aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul – „Canalizare menajeră în sistem gravitaŃional şi cu pompare pe străzile :
Digului, N.Titulescu, Unirii, Luncii şi Pricazului din municipiul Orăştie”.
12.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.170/2017 referitoare la
aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie pentru
proiectul “Canalizare menajeră în sistem gravitaŃional şi cu pompare pe străzile :
Digului, N.Titulescu, Unirii, Luncii şi Pricazului din municipiul Orăştie”.
13.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.246/2017 referitoare la
aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaŃi pentru obiectivul de investiŃii
„Proiectare şi lucrări de reabilitare în vederea modernizării Spitalului Municipal
Orăştie”.
Proiectul ordinii de zi este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
În afara ordinii de zi, d-l primar propune :
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcŃii şi organigramei
Spitalului Municipal Orăştie.
15.Proiect de hotărâre privind inventarierea unui teren intravilan în proprietatea
privată a Municipiului Orăştie.
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea demolării pe cale administrativă a unei
construcŃii provizorii din Parcul Tineretului Orăştie.
Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerile ulterioare este supus la vot si
aprobat in unanimitate.
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La primul punct al ordinii de zi sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind modificarea HCL nr.31/2017 referitoare la aprobarea studiului de
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul – „Modernizare şi
extindere Creşă Municipală, str. Pricazului, Municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”.
D-na ec.Oltean Mihaela dă citire raportului întocmit de Serviciul Public de
AsistenŃă Socială Orăştie.
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.40/2019 privind modificarea HCL nr.31/2017
referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul – „Modernizare şi extindere Creşă Municipală, str. Pricazului,
Municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”.
La punctul 2 al ordinii de zi sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind modificarea HCL nr.171/2017 referitoare la aprobarea asigurării finanŃării de
la bugetul local al municipiului Orăştie pentru proiectul „Modernizare şi extindere
Creşă Municipală, Municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”.
D-na ec.Oltean Mihaela prezintă raportul întocmit de Serviciul Public de
AsistenŃă Socială Orăştie.
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.41/2019 privind modificarea HCL nr.171/2017 referitoare
la aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie pentru
proiectul „Modernizare şi extindere Creşă Municipală, Municipiul Orăştie, JudeŃul
Hunedoara”.
În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
modificarea HCL nr.32/2017 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul „Continuare lucrări construcŃie GrădiniŃă cu Program Prelungit,
str.Luminii, Municipiul Orăştie”.
D-na ec.Oltean Mihaela prezintă raportul întocmit de Serviciul Public de
AsistenŃă Socială Orăştie.
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.42/2019 privind modificarea HCL nr.32/2017
referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Continuare
lucrări construcŃie GrădiniŃă cu Program Prelungit, str.Luminii, Municipiul Orăştie”.
La punctul 4 al ordinii de zi sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind modificarea HCL nr.172/2017 referitoare la aprobarea asigurării
finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie pentru proiectul „Continuare
lucrări de construcŃie GrădiniŃă cu Program Prelungit, strada Luminii, Municipiul
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Orăştie”.
D-na ec.Oltean Mihaela dă citire raportului întocmit de Serviciul Public de
AsistenŃă Socială Orăştie.
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.43/2019 privind modificarea HCL nr.172/2017 referitoare
la aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie pentru
proiectul „Continuare lucrări de construcŃie GrădiniŃă cu Program Prelungit, strada
Luminii, Municipiul Orăştie”.
În continuare sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
modificarea HCL nr.98/2015 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul – „Modernizare străzi dr.I.Mihu,
Dealul Mic, Târgului, MoŃilor, MuzicanŃilor, Plantelor, Crişan, Tronsonul dintre
Decebal şi Viilor, Viitorului, Digului, parcare str.A.Iancu”.
D-l ing.Pojoni Oliver prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
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.44/2019 privind modificarea HCL nr.98/2015
referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul – „Modernizare străzi dr.I.Mihu, Dealul Mic, Târgului, MoŃilor,
MuzicanŃilor, Plantelor, Crişan, Tronsonul dintre Decebal şi Viilor, Viitorului, Digului,
parcare str.A.Iancu”.
La punctul 6 al ordinii de zi sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind modificarea HCL nr.178/2017 referitoare la aprobarea asigurării finanŃării de
la bugetul local al municipiului Orăştie pentru proiectul „Modernizare străzi
dr.I.Mihu, Dealul Mic, Târgului, MoŃilor, MuzicanŃilor, Plantelor, Crişan, Tronsonul
dintre Decebal şi Viilor, Viitorului, Digului, parcare str.A.Iancu din municipiul
Orăştie, JudeŃul Hunedoara”.
D-l ing.Pojoni Oliver prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
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.45/2019 privind modificarea HCL nr.178/2017 referitoare
la aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie pentru
proiectul „Modernizare străzi dr.I.Mihu, Dealul Mic, Târgului, MoŃilor, MuzicanŃilor,
Plantelor, Crişan, Tronsonul dintre Decebal şi Viilor, Viitorului, Digului, parcare
str.A.Iancu din municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”.
În continuare sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
modificarea HCL nr.33/2017 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizaŃi pentru obiectivul „Ranforsare sistem rutier pe Drumul Comunal DC 42
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Orăştie – Gelmar, JudeŃul Hunedoara”.
D-l ing.Pojoni Oliver dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.
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.46/2019 privind modificarea HCL nr.33/2017
referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaŃi pentru obiectivul
„Ranforsare sistem rutier pe Drumul Comunal DC 42 Orăştie – Gelmar, JudeŃul
Hunedoara”.
La punctul 8 al ordinii de zi sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind modificarea HCL nr.179/2017 referitoare la aprobarea asigurării finanŃării de
la bugetul local pentru proiectul „Ranforsare sistem rutier pe Drumul Comunal DC 42
Orăştie – Gelmar, JudeŃul Hunedoara”.
D-l ing.Pojoni Oliver prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
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.47/2019 privind modificarea HCL nr.179/2017 referitoare
la aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local pentru proiectul „Ranforsare
sistem rutier pe Drumul Comunal DC 42 Orăştie – Gelmar, JudeŃul Hunedoara”.
În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
modificarea HCL nr.203/2016 referitoare la aprobarea documentaŃiei de avizare a
lucrărilor de intervenŃie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
„Reabilitare reŃele de alimentare cu apă în municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”.
D-l ing.Pojoni Oliver prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
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.48/2019 privind modificarea HCL nr.203/2016
referitoare la aprobarea documentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃie şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare reŃele de alimentare cu
apă în municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”.
La punctul 10 al ordinii de zi sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind modificarea HCL nr.168/2017 referitoare la aprobarea asigurării
finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie pentru proiectul „Reabilitare
reŃele de alimentare cu apă în municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”.
D-l ing.Pojoni Oliver dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.
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.49/2019
privind modificarea HCL nr.168/2017
referitoare la aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie
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pentru proiectul „Reabilitare reŃele de alimentare cu apă în municipiul Orăştie, JudeŃul
Hunedoara”.
În continuare sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
modificarea HCL nr.205/2016 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul – „Canalizare menajeră în sistem
gravitaŃional şi cu pompare pe străzile : Digului, N.Titulescu, Unirii, Luncii şi
Pricazului din municipiul Orăştie”.
D-l ing.Pojoni Oliver prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
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.50/2019 privind modificarea HCL nr.205/2016
referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul – „Canalizare menajeră în sistem gravitaŃional şi cu pompare pe
străzile : Digului, N.Titulescu, Unirii, Luncii şi Pricazului din municipiul Orăştie”.
La punctul 12 al ordinii de zi sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind modificarea HCL nr.170/2017 referitoare la aprobarea asigurării
finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie pentru proiectul “Canalizare
menajeră în sistem gravitaŃional şi cu pompare pe străzile : Digului, N.Titulescu,
Unirii, Luncii şi Pricazului din municipiul Orăştie”.
D-l ing.Pojoni Oliver prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
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.51/2019
privind modificarea HCL nr.170/2017
referitoare la aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie
pentru proiectul “Canalizare menajeră în sistem gravitaŃional şi cu pompare pe străzile
: Digului, N.Titulescu, Unirii, Luncii şi Pricazului din municipiul Orăştie”.
În continuare sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
modificarea HCL nr.246/2017 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici actualizaŃi pentru obiectivul de investiŃii „Proiectare şi lucrări de reabilitare
în vederea modernizării Spitalului Municipal Orăştie”.
D-l ing.Pojoni Oliver dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.
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.52/2019 privind modificarea HCL nr.246/2017
referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaŃi pentru obiectivul
de investiŃii „Proiectare şi lucrări de reabilitare în vederea modernizării Spitalului
Municipal Orăştie”.
La punctul 14 al ordinii de zi sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea statului de funcŃii şi organigramei Spitalului Municipal
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Orăştie.
D-l secretar Teodor Iordan prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
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.53/2019 privind aprobarea statului de funcŃii şi
organigramei Spitalului Municipal Orăştie.
În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
inventarierea unui teren intravilan în proprietatea privată a Municipiului Orăştie.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 13 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.54/2019 privind inventarierea unui teren intravilan în
proprietatea privată a Municipiului Orăştie.
La punctul 16 al ordinii de zi sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea demolării pe cale administrativă a unei construcŃii
provizorii din Parcul „Tineretului” Orăştie.
D-l ing.Pojoni Oliver dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian întreabă ce se va întâmpla cu această familie
după demolarea construcŃiei, unde vor locui.
D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, a fost identificată o locuinŃă pe
str.Pricazului, dar aceştia nu vor să părăsească acea construcŃie. Ulterior, după
demolarea construcŃiei şi după ce vor părăsi imobilul improvizat, aceştia vor trebui să
depună o cerere pentru acordarea unei locuinŃe şi în baza acesteia vom putea aproba
un proiect de hotărâre în acest scop. În acest moment ei refuză să părăsească
construcŃia, motiv pentru care s-a decis să fie urmaŃi paşii legali pentru demolarea
imobilului, tocmai pentru a avea ajutorul şi al altor organe abilitate, în speŃă
Jandarmeria şi PoliŃia Română este nevoie de această hotărâre a consiliului local, care
este administratorul domeniului public al municipiului Orăştie.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian este de părere că ar trebui să li ofere
consiliere în sensul că poate nu au această perspectivă de a depune o cerere pentru
acordarea unei locuinŃe şi trebuie avut în vedere că este vorba şi de doi copii minori şi
să li ofere o locuinŃă de necesitate eventual.
D-l viceprimar arată că, se va oferi consiliere din partea Serviciului Public de
AsistenŃă Socială Orăştie în sensul celor arătate mai sus şi aşa cum a arătat s-a
identificat o locuinŃă care este deja liberă.
D-l secretar arată că, în locuinŃa de necesitate se vor putea muta chiar daca nu
este adoptată deocamdată o hotărâre in acest sens.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, nu se poate vota aşa pur simplu în
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baza legii demolarea şi evacuarea fără a se oferi o alternativă.
D-l viceprimar arată că, această familie se va putea muta în acea locuinŃă de
necesitate chiar în ziua în care vor părăsi actuala locaŃie, iar la o zi sau două să
aprobăm într-o şedinŃă de îndată atribuirea unei locuinŃe. Totodată, mai arată că,
respectiva familie încearcă să forŃeze puŃin lucrurile, li s-a pus în vedere din timp să
părăsească construcŃia şi s-au urmat procedurile legale.
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 si aprobat cu 13 voturi „pentru”, iar 5
consilieri s-au abŃinut de la vot.
Se adoptă Hotărârea nr.55/2019 privind aprobarea demolării pe cale
administrativă a unei construcŃii provizorii din Parcul Tineretului Orăştie.
În încheierea şedinŃei, d-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, a aflat şi a
citit despre ziarul care a apărut de curând şi care este al Consiliului local şi ar dori să
ştie cum pot să scrie articole şi consilierii în cadrul acestui ziar.
D-l viceprimar arată că, se pot scrie articole în scop administrativ, precum şi
orice alte mesaje pe care consilierii doresc să le transmită, acestea se pot depune la
sediul Primăriei, existând şi o adresă de e-mail în acest sens.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian întreabă unde a fost tipărit ziarul şi care a fost
tirajul acestuia.
D-l viceprimar arată că, acesta a fost tipărit la o tipografie din Târgu-Jiu şi s-a
dorit să vedem cum primeşte comunitate un astfel de material, fiind distribuit in patru
SC Activitatea Goscom SA,
puncte din municipiu, şi anume la sediul Primăriei, la
la Serviciul Public de AsistenŃă Socială şi la Biblioteca Municipală şi au fost tipărite
1000 de exemplare.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian întreabă dacă acest ziar va avea caracter
permanent.
D-l viceprimar arată că, din punctul dânsului de vedere şi-ar dori ca acest ziar să
aiă caracter permanent, dar desigur vom supune votului Consiliului local, sunt şi alte
unităŃi administrativ-teritoriale care fac acest lucru, de exemplu Alba-Iulia.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian consideră că este oportuna această publicaŃie,
dar ar fi fost normal să fi fost informat în prealabil şi Consiliul local, mai ales că, a
apărut sub egida acestuia şi trebuia prevăzut un buget pentru acesta.
D-l viceprimar arată că, va trebui prevăzut un buget pentru acesta şi apoi supus
aprobării Consiliului local, cu proxima ocazie când va fi aprobat bugetul şi orice poate
publica, atâta timp cât rămânem în sfera de informare a unor activităŃi exclusiv
administrative.
D-na consilier Chira Adriana arată că, a aflat că a fost efectuat de curând un
control al CurŃii de Conturi la SC Activitatea Goscom SA Orăştie şi dacă se poate să
fie pus la dispoziŃie raportul întocmit de către Curtea de Conturi.
D-l viceprimar arată că, rugămintea este să se facă o solicitare în acest sens către
conducerea societăŃii, iar din informaŃiile dansului, Curtea de Conturi s-a legat de
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nişte prime pe care şi le-a dat un fost director.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, acest raport va trebui prezentat în cadrul
Adunării Generale a AcŃionarilor şi supus dezbaterii acesteia, deci au aceasta obligaŃie
legală.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, se poate solicita de către Consiliul
local, deoarece suntem acŃionari majoritari în cadrul societăŃii.
D-l viceprimar arată că, fără o solicitare scrisă nu poate fi pus la dispoziŃie.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae întreabă daca exista un calendar pentru
convocarea A.G.A. I se răspunde de către d-l viceprimar care arată că, nu are
cunoştinŃă când va avea loc următoare şedinŃă a adunării generale.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, dacă se ia o decizie în acest sens, nu
se poate comunica raportul către Consiliul local.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, solicitarea este a unui consilier local şi va
trebui să se adreseze societăŃii, nu administraŃiei locale, fiindcă nu este la noi acel
material.
D-l consilier Stoica Constantin arată că, SC Activitatea Goscom SA Orăştie, are
obligaŃia ca după 30 de zile de la data efectuării controlului şi a predării procesului
verbal de control să îl aducă la cunoştinŃa A.G.A şi dacă a fost respectată aceasta
obligaŃie legală.
D-l consilier Roşu Mariana Dorina întreabă dacă a fost emisă acea decizie a
CurŃii de Conturi.
D-l director Costoiu Calin arată că, se întocmeşte un proces verbal de constatare
şi ulterior se emite o decizie, care cuprinde măsurile şi termenele pentru ducerea la
îndeplinire, nu ştie dacă există acea decizie, care ulterior se poate contesta pe cale
administrativă.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinŃă,
prof.łambă Alin Adam

Secretar,
jr.Teodor Iordan
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