ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 30 septembrie 2020 cu ocazia şedinŃei ordinare a Consiliului local al
municipiului Orăştie.
Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită.
La apelul nominal al preşedintelui de şedinŃă sunt prezenŃi 16 din cei 19 consilieri
locali. Lipsesc consilierii locali Popa Dorin Ioan, Sechi Dan Mihail şi Stoica Constantin
Nicolae.
La şedinŃă participă primar ing.Ovidiu Bălan, viceprimar prof.łambă Alin Adam,
secretar general Teodor Iordan si directori din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului.
Întrucât procesul verbal al şedinŃei extraordinare convocata de îndată din data de 15
septembrie 2020 a fost pus la dispoziŃia consilierilor locali, d-l secretar general 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 łambă Alin Adam prezintă următorul
proiect al ordinii de zi :
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului
Orăştie pe anul 2020.
2.Proiect de hotărâre privind completarea Programului anual al achiziŃiilor publice
pentru anul 2020 aprobat prin HCL nr.40/2020.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul privat al Municipiului Orăştie.
4.Proiect de hotărâre privind atribuirea cu chirie a unei locuinŃe de necesitate situată
în str.Plantelor din municipiul Orăştie.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei unui contract de
concesiune pentru terenul aferent garajului din municipiul Orăştie situat în str.Mureşul –
zona Cimitirului Nou, care expiră în luna octombrie 2020.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal şi a
Regulamentului Local de Urbanism – „Construire locuinŃe familiale,
branşamente/racorduri la utilităŃi, operaŃiuni notariale privind circulaŃia imobiliară” în
Municipiul Orăştie, str.N.Titulescu, f.n.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal şi a
Regulamentului Local de Urbanism – „Construire locuinŃe familiale,
branşamente/racorduri la utilităŃi, operaŃiuni notariale privind circulaŃia imobiliară” în
Municipiul Orăştie, str.Mureşului, f.n.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea tipului de suport alimentar ce se acordă
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elevilor Şcolii Gimnaziale ,,Dr. Aurel Vlad” Orăştie în cadrul Programului – pilot de
acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 unităŃi de învăŃământ
preuniversitar de stat, aprobat prin O.U.G. nr. 9/2020.
9.Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare şi a vânzării, cu drept
de preempŃiune, a unui teren intravilan situat în Municipiul Orăştie, Str.Fundăturii, f.n.
10.Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren intravilan din proprietatea Statului
Român în proprietatea privată a Municipiului Orăştie.
11.Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 al HCL nr.237/2019, referitoare la
propunerea schimbării destinaŃiei unor imobile aparŃinând domeniului public al
Municipiului Orăştie, din imobile cu destinaŃia de unităŃi de învăŃământ în imobile cu altă
destinaŃie.
12.Proiect de hotărâre privind modificarea poziŃiei nr.3 din anexa la H.C.L
nr.33/2020 referitoare la aprobarea programului anual al finanŃărilor nerambursabile
alocate de la bugetul local al municipiului Orăştie în anul 2020.
13.Proiect de hotărâre privind propunerea restituirii unor terenuri foştilor
proprietari.
În afara ordinii de zi, d-l primar propune :
14.Proiect de hotărâre privind transformarea funcŃiei publice vacante de Inspector,
Cl. I, grad profesional principal, în personal contractual Referent, Tr. IA, în cadrul
Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Orăştie, DirecŃia „AdministraŃie
publică locală”, Compartiment APL, Secretariat, Arhivă, Protocol.
15.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al
municipiului Orăştie pe anul 2020 în vederea suportării cheltuielilor ocazionate de vizita
unei delegaŃii din oraşul înfrăŃit Fenouillet – FranŃa în perioada 19 – 23 octombrie 2020.
Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerile ulterioare este supus la vot şi
aprobat în unanimitate.
La primul punct al ordinii de zi, d-l primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele
iniŃierii proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al
Municipiului Orăştie pe anul 2020.
D-na director Jorza Lucia dă citire raportului întocmit de DirecŃia economică.
D-l consilier local Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru activităŃi economicofinanciare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l secretar general 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.111/2020 privind aprobarea rectificării bugetului local al
Municipiului Orăştie pe anul 2020.
La punctul al doilea al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind completarea Programului anual al achiziŃiilor publice pentru anul 2020
aprobat prin HCL nr.40/2020.
D-na Ardean Tatiana prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – Compartiment
achiziŃii publice.
D-l consilier local Petre Radu OnuŃ dă citire raportului de avizare al comisiei pentru
activităŃi economico-financiare.
D-l secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de
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hotărâre este de 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.112/2020 privind completarea Programului anual al
achiziŃiilor publice pentru anul 2020 aprobat prin HCL nr.40/2020.
În continuare, d-l primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al
Municipiului Orăştie.
D-l ing.Cornea Cornel prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
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 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.113/2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Orăştie.
La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind atribuirea cu chirie a unei locuinŃe de necesitate situată în str.Plantelor
din municipiul Orăştie.
D-na ec.Opra Ramona dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier local Petre Radu OnuŃ prezintă raportul de avizare al comisiei pentru
administraŃie locală, juridică şi de disciplină.
D-l secretar general 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.114/2020 privind atribuirea cu chirie a unei locuinŃe de
necesitate situată în str.Plantelor din municipiul Orăştie.
În continuare, d-l primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei unui contract de concesiune pentru terenul
aferent garajului din municipiul Orăştie situat în str.Mureşul – zona Cimitirului Nou, care
expiră în luna octombrie 2020.
D-l ing.Cornea Cornel prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier local Petre Radu OnuŃ şi d-na consilier local Roşu Mariana Dorina dau
citire, pe rând, rapoartelor de avizare ale comisiei pentru administraŃie locală, juridică şi
de disciplină, respectiv al comisiei pentru servicii publice şi comerŃ, muncă şi protecŃie
socială.
D-l secretar general 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.115/2020 privind aprobarea prelungirii duratei unui
contract de concesiune pentru terenul aferent garajului din municipiul Orăştie situat în
str.Mureşul – zona Cimitirului Nou, care expiră în luna octombrie 2020.
La punctul 6 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de
Urbanism – „Construire locuinŃe familiale, branşamente/racorduri la utilităŃi, operaŃiuni
notariale privind circulaŃia imobiliară” în Municipiul Orăştie, str.N.Titulescu, f.n.
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D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia arhitect-şef.
D-l consilier local łambă Alin Adam arată că, în comisia pentru urbanism şi
amenajarea teritoriului, protecŃie mediu şi turism, proiectul de hotărâre a fost avizat
favorabil.
D-l secretar general 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 adopta Hotărârea nr.116/2020 privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal şi a
Regulamentului Local de Urbanism – „Construire locuinŃe familiale,
branşamente/racorduri la utilităŃi, operaŃiuni notariale privind circulaŃia imobiliară” în
Municipiul Orăştie, str.N.Titulescu, f.n.
În continuare, d-l primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de
Urbanism – „Construire locuinŃe familiale, branşamente/racorduri la utilităŃi, operaŃiuni
notariale privind circulaŃia imobiliară” în Municipiul Orăştie, str.Mureşului, f.n.
D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia arhitect-şef.
D-l consilier local łambă Alin Adam dă citire raportului de avizare al comisia
pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, protecŃie mediu şi turism.
D-l secretar general 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.117/2020 privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal
şi a Regulamentului Local de Urbanism – „Construire locuinŃe familiale,
branşamente/racorduri la utilităŃi, operaŃiuni notariale privind circulaŃia imobiliară” în
Municipiul Orăştie, str.Mureşului, f.n.
La punctul 8 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea tipului de suport alimentar ce se acordă elevilor Şcolii
Gimnaziale ,,Dr. Aurel Vlad” Orăştie în cadrul Programului – pilot de acordare a unui
suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 unităŃi de învăŃământ preuniversitar
de stat, aprobat prin O.U.G. nr. 9/2020.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-na consilier local Cîndea LenuŃa Aurelia arată că, în comisia pentru învăŃământ,
sănătate, activităŃi social-culturale şi culte, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de
hotărâre este de 9 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.118/2020 privind aprobarea tipului de suport alimentar ce se
acordă elevilor Şcolii Gimnaziale ,,Dr. Aurel Vlad” Orăştie în cadrul Programului –
pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 unităŃi de
învăŃământ preuniversitar de stat, aprobat prin O.U.G. nr. 9/2020.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
însuşirea raportului de evaluare şi a vânzării, cu drept de preempŃiune, a unui teren
intravilan situat în Municipiul Orăştie, Str.Fundăturii, f.n.
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D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier local Petre Radu OnuŃ 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 13 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.119/2020 privind însuşirea raportului de evaluare şi a
vânzării, cu drept de preempŃiune, a unui teren intravilan situat în Municipiul Orăştie,
Str.Fundăturii, f.n.
La punctul 10 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind trecerea unui teren intravilan din proprietatea Statului Român în
proprietatea privată a Municipiului Orăştie.
D-l director Costoiu Călin dă citire raportului 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 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.120/2020 privind trecerea unui teren intravilan din
proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Municipiului Orăştie.
În continuare, d-l primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind modificarea art.1 al HCL nr.237/2019, referitoare la propunerea
schimbării destinaŃiei unor imobile aparŃinând domeniului public al Municipiului Orăştie,
din imobile cu destinaŃia de unităŃi de învăŃământ în imobile cu altă destinaŃie.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier local Petre Radu OnuŃ dă citire raportului de avizare al comisiei pentru
administraŃie locală, juridică şi de disciplină.
D-l secretar general 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.121/2020 privind modificarea art.1 al HCL nr.237/2019,
referitoare la propunerea schimbării destinaŃiei unor imobile aparŃinând domeniului
public al Municipiului Orăştie, din imobile cu destinaŃia de unităŃi de învăŃământ în
imobile cu altă destinaŃie.
La punctul 12 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind modificarea poziŃiei nr.3 din anexa la H.C.L nr.33/2020 referitoare la
aprobarea programului anual al finanŃărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al
municipiului Orăştie în anul 2020.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier local Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru activităŃi economico5

financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l secretar general 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.122/2020 privind modificarea poziŃiei nr.3 din anexa la
H.C.L nr.33/2020 referitoare la aprobarea programului anual al finanŃărilor
nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Orăştie în anul 2020.
În continuare, d-l primar ing.Ovidiu Bălan 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 local Petre Radu OnuŃ prezintă raportul de avizare al comisiei pentru
administraŃie locală, juridică şi de disciplină.
D-l secretar general 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.123/2020 privind propunerea restituirii unor terenuri
foştilor proprietari.
La punctul 14 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind transformarea funcŃiei publice vacante de Inspector, Cl. I, grad
profesional principal, în personal contractual Referent, Tr. IA, în cadrul Aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Orăştie, DirecŃia „AdministraŃie publică locală”,
Compartiment APL, Secretariat, Arhivă, Protocol.
D-l director Costoiu Călin 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.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.124/2020 privind transformarea funcŃiei publice vacante de
Inspector, Cl. I, grad profesional principal, în personal contractual Referent, Tr. IA, în
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Orăştie, DirecŃia
„AdministraŃie publică locală”, Compartiment APL, Secretariat, Arhivă, Protocol.
La ultimul punct al ordinii de zi, d-l primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele
iniŃierii proiectului de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al
municipiului Orăştie pe anul 2020 în vederea suportării cheltuielilor ocazionate de vizita
unei delegaŃii din oraşul înfrăŃit Fenouillet – FranŃa în perioada 19 – 23 octombrie 2020.
D-na ec.Doboş Carmen prezintă raportul întocmit de Biroul Dezvoltare Locală şi
Proiecte.
D-l consilier local Petre Radu OnuŃ 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.
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Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.125/2020 privind alocarea unei sume de bani din bugetul
local al municipiului Orăştie pe anul 2020 în vederea suportării cheltuielilor ocazionate
de vizita unei delegaŃii din oraşul înfrăŃit Fenouillet – FranŃa în perioada 19 – 23
octombrie 2020.
În încheierea şedinŃei, d-l primar ing.Ovidiu Bălan le mulŃumeşte consilierilor locali
pentru activitatea desfăşurată şi pentru buna colaborare în acest mandat, le doreşte multă
sănătate şi mult succes în continuare.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinŃă,
prof.łAMBĂ Alin Adam

Secretar General,
jr.Teodor IORDAN
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