
 1

  
           ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 31 august  2021 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al 
municipiului Orăștie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită. 
 La apelul nominal al secretarului general sunt prezenți 16 consilieri locali din 
totalul de 19 consilieri locali în funcție. Lipsesc consilierii locali Chira Adriana, 
Iordăchescu Nicolae Constantin Ioan și Sîrbu Florina Eleonora.   
 La ședință participă primar Ovidiu Bălan, viceprimar Ovidiu Cristian Hendrea, 
secretar general Teodor Iordan, directori și funcționari publici din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului și mass-media locală. 
 Dl secretar general precizează că, procesul verbal al ședinței ordinare din data de 
29 iulie 2021 a fost pus la dispoziția consilierilor locali și întreabă dacă există obiecții 
cu privire la acesta. Întrucât nu există obiecții procesul verbal este supus la vot și 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Președintele de ședință, dl consilier local Ionică Mircea prezintă următorul 
proiect al ordinii de zi :   
 1.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Programului anual al 
achizițiilor publice pentru anul 2021 aprobat prin HCL nr.78/2021. 
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri, 
construită din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în municipiul 
Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.84, ap.17. 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor-cadru de              vânzare-
cumpărare cu plata în rate și cu plata integrală a locuințelor din municipiul Orăștie 
construite prin fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe. 
 4.Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea  închirierii, a unei locuințe 
de serviciu pentru tineri construită prin fonduri ANL situată în str.Plantelor, nr.2 din 
municipiul Orăştie. 
 5.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 
Municipiului Orăștie să aprobe în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,,SISTEMUL INTEGRAT DE 
GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA tarifele finale 
actualizate de prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru  
incluzând costurile C.M.I.D. Bârcea Mare. 
 6.Proiect de hotărâre privind repartizarea consilierilor locali pe zone de 
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responsabilitate în cadrul municipiului Orăștie. 
 7.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al 
municipiului Orăștie în Consiliile de Administrație, în Comisia pentru evaluarea şi 
asigurarea calității şi în Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor 
de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității  ale 
unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Orăștie pentru anul  școlar 
2021/2022.    
 8.Proiect de hotărâre privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al 
Municipiului Orăștie a unui președinte de ședință care va conduce ședințele în luna 
septembrie 2021. 
 9.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al 
Municipiului Orăștie pe anul 2021 în vederea organizării unui spectacol muzical 
folcloric în incinta Parcului „Orăștie Arena Park” în data                                 de 05 
septembrie 2021. 
 10.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L nr.273/2017 
referitoare la stabilirea obligațiilor, responsabilităților și sancțiunilor pentru faptele 
săvârșite de instituțiile publice, agenți economici, cu sau fără personalitate juridică, 
precum şi de cetățeni, în domeniul bunei gospodăriri a municipiului Orăștie. 
 În afara ordinii de zi, dl primar propune : 
 11.Proiect de hotărâre privind respingerea solicitării de sistare a impozitului 
majorat pentru clădirea neîngrijită situată în Municipiul Orăștie, str.I.Creangă, nr.1 
înaintată prin memoriul înregistrat sub nr.9940/2021. 
 12.Proiect de hotărâre privind propunerea de trecere a unui teren din proprietatea 
Statului Român în proprietatea privată a actualului deținător a construcțiilor.  
 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării  stadionului  “Dacia” Orăştie 
în anul competițional 2021/2022  de către echipa de fotbal a Clubului Sportiv 
Municipal Deva. 
 Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerile ulterioare este supus la vot și 
aprobat în unanimitate.  
 La primul punct al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele 
inițierii proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Programului anual 
al achizițiilor publice pentru anul 2021 aprobat prin HCL nr.78/2021. 
 Dna Ardean Tatiana dă citire raportului întocmit de Direcția tehnică – 
Compartiment Achiziții publice. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei pentru 
activități economico-financiare, cu precizarea că, în urma discuțiilor purtate se 
propune eliminarea poziției nr.124 - Realizare Plan Urbanistic Zonal zona industrială, 
str.Gării, valoare 50.420 lei, fără TVA, datorită faptului că, aceasta a fost aprobată 
anterior prin Hotărârea Consiliului Local nr.122/2021. 
 Dl consilier local Molocea Mihai Iulian întreabă dacă referitor la Planul 
Urbanistic Zonal, se va face o achiziție, s-a discutat în urmă cu câteva ședințe și ar 
vrea să știe pe ce variantă se va merge, sunt acolo mai multe familii. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, la finalul ședinței se va face o 
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prezentare cu privire la aceasta problemă. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin arată că, am aprobat doar din punct de 
vedere economic, ca și valoare, dar nu și soluția. 
 Dl secretar general precizează faptul că, Planul Urbanistic Zonal nu a fost 
aprobat, se va face achiziționarea întocmirii acestuia, urmând să se discute dacă se va 
merge pe varianta restrânsă sau extinsă.    
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
amendamentului și a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Amendamentul comisiei pentru activități economico-financiare se supune la vot 
și se aprobă cu 10 de voturi. 
 Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot și aprobat în 
unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.136/2021 privind modificarea și completarea 
Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2021 aprobat prin HCL 
nr.78/2021. 
 La punctul al doilea al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri, construită din 
fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în municipiul Orăștie, 
str.Pricazului, blocul nr.84, ap.17. 
 Dna ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de Direcția tehnică. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl secretar general precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului 
de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.137/2021 privind aprobarea vânzării unei locuințe 
pentru tineri, construită din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în 
municipiul Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.84, ap.17. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea contractelor-cadru de              vânzare-cumpărare cu plata 
în rate și cu plata integrală a locuințelor din municipiul Orăștie construite prin fonduri 
ale Agenției Naționale pentru Locuințe. 
 Dna ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de Direcția tehnică. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia dă citire raportului de avizare al 
comisiei pentru administrație locală, juridică și de disciplină. 
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 9 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.138/2021 privind aprobarea contractelor-cadru de 
vânzare-cumpărare cu plata în rate și cu plata integrală a locuințelor din municipiul 
Orăștie construite prin fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind repartizarea, în vederea  închirierii, a unei locuințe de serviciu pentru 
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tineri construită prin fonduri ANL situată în str.Plantelor, nr.2 din municipiul Orăştie. 
 Dna ec.Opra Ramona dă citire raportului întocmit de Direcția tehnică. 
 Dna consilier Cîndea Lenuța Aurelia prezintă raportul de avizare al comisiei 
pentru administrație locală, juridică și de disciplină. 
 Dșoara Bota Mirela Nicoleta arată că, în comisia pentru urbanism și amenajarea 
teritoriului, protecție mediu și turism, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl secretar general precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului 
de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.139/2021 privind repartizarea, în vederea  închirierii, 
a unei locuințe de serviciu pentru tineri construită prin fonduri ANL situată în 
str.Plantelor, nr.2 din municipiul Orăştie. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Orăștie 
să aprobe în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ ,,SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A 
DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA tarifele finale actualizate de prestare a 
serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru  incluzând costurile C.M.I.D. 
Bârcea Mare. 
 Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație 
Publică Locală. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
servicii publice și comerț, muncă și protecție socială. 
 Dl consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, din câte a înțeles tariful la gunoi 
va creste. 
 Dl director Costoiu Călin precizează faptul că, tariful este actualizat, o comisie 
din cadrul asociației a analizat modalitatea de stabilire a tarifelor și a constatat că, 
acestea se încadrează în prevederile legale. Tarifele includ taxa de reciclare, de 
sortare, de transport, acestea au crescut și implicit se regăsesc in tarif. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie menționează faptul că, la început tariful a fost de 
3,50 lei, iar acum a trecut de 9 lei și nu înțelege cum de li se permite să crească aceste 
tarife. 
 
 Dl consilier local Molocea Mihai Iulian este de părere că, îl mandatăm pe dl 
primar, dar ar trebui să avem o anume atitudine, s-a solicitat în repetate rânduri 
participarea unui reprezentant al SC Brai Cata SRL în cadrul ședințelor consiliului 
local, pentru diferite probleme sau situații, care există în legătură cu colectarea 
deșeurilor în municipiul Orăștie, dar nu am văzut nicio deschidere din partea acesteia. 
Dânsul consideră că, la nivelul municipiului sunt probleme în ceea ce privește 
colectarea gunoiului, suntem într-un fel prostiți, ni se pun pubele de colectare 
selectivă, cetățenii colectează selectiv, în schimb operatorul vine și le baga pe toate la 
un loc și aceste probleme în situații de acest gen trebuie semnalate, mai ales când se 
solicită majorarea prețului, în schimb suntem taxați ca și cum operatorul colectează 
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selectiv. De asemenea, este de părere că, ar trebui să se ia atitudine cu privire la aceste 
probleme și să avem un punct de vedere în cadrul adunărilor care au loc la nivelul 
asociației, Primăria poate aplica amenzi pentru nerespectarea obligațiilor pe care 
operatorul le are stabilite prin contract. Totodată, îl întreabă pe dl secretar general, 
dacă consiliul local îl poate mandata pe dl primar să voteze aceste tarife sau nu. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, majoritatea din cadrul asociației 
hotărăște cu privire la majorarea sau nu a tarifelor, indiferent dacă consiliul local 
stabilește cum să voteze reprezentantul municipiului Orăștie, important este să îl 
mandatăm.  
 Dl consilier local Bulz Dionisie propune să îl mandatăm pe dl primar ca în cadrul 
adunării generale a asociației, să voteze împotriva creșterii tarifelor și să fie schimbat 
titlul hotărârii în mod corespunzător. 
 Dl consilier local Ionică Mircea precizează faptul că, nu va vota acest 
amendament din următorul motiv, are suficientă încredere în dl primar, că va vota așa 
cum considera dânsul și că va prezenta punctul de vedere al comunității cu privire la 
aceste probleme. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan intervine și precizează că, va vota așa cum va hotărî 
consiliul local, decizia le aparține.    
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
amendamentului și a proiectului de hotărâre este de 9 voturi. 
 Amendamentul dlui consilier local Bulz Dionisie se supune și se aprobă cu 15 
voturi „pentru”, iar un consilier local s-a abținut de la vot. 
 Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot și aprobat în 
unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.140/2021 privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului Municipiului Orăștie să voteze în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI 
DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,,SISTEMUL INTEGRAT DE 
GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA împotriva creșterii 
tarifelor pentru prestarea a serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru  
incluzând costurile C.M.I.D. Bârcea Mare. 
 
 La punctul 6 al ordinii de zi, dl primar expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind repartizarea consilierilor locali pe zone de responsabilitate în cadrul 
municipiului Orăștie. 
 Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație 
Publică Locală. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia precizează că, în urma discuțiilor 
purtate în cadrul comisiei pentru administrație locală, juridică și de disciplină, dnii 
consilieri locali Secui Adrian Iulian, Zvîncă Mihai Caius și Suciu Nicolae Ilie au 
solicitat să le fie repartizată o altă zonă de responsabilitate. Drept urmare, comisia 
propune ca dlui consilier local Secui Adrian Iulian să îi fie repartizată strada 
Pricazului bl.41, 42, 44, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58 si 59, dlui consilier local Zvîncă 
Mihai Caius, străzile C.D.Gherea, Primăverii, Morii, Arcului, acad.D.Prodan, iar dlui 
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consilier local Suciu Nicolae Ilie, străzile Libertăţii, L.Rebreanu, Progresului, 
M.Kogălniceanu, A.I.Cuza, dr.Stelian Ivaşcu, Mureşul bl.16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24.  
 Dl consilier local Bota Adrian  arată că, nu știe cine a făcut această repartizare, 
dânsul are sectorul cel mai greu și mai complex și este de părere că, facem împărțeli 
doar ca să fie făcute, așa de formă și consideră că, suntem în consiliu ca să ne ocupam 
de problemele cetățenilor, care din păcate de cele mai multe ori sunt puse ultimele. 
Dânsul se referă la problemele existente, s-a implicat în acele zone și nu a primit 
niciodată un sprijin, dacă tot suntem delegați, atunci Primăria și dl primar ar trebui să 
își ia un angajament verbal, că vom și fi ajutați. În acest sens arată că,  a durat   7 luni 
să se rezolve  problema cu montarea unei oglinzi, nu înțelege de ce nu se poate 
colabora cu administrația locală, când se vine cu o problemă dintr-o anumită zonă, 
dorește să aibă sprijin din partea Primăriei, altfel se vine degeaba, dacă se vrea să se 
face ceva în acest sens, dacă nu, facem aceste repartizări, doar ca să fie făcute. 
 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian menționează faptul că, repartizarea a fost 
aleatorie pe baza repartizărilor care s-au făcut în anul 2016, consilierii care au fost și 
în precedentul consiliu local și-au păstrat zonele, iar celor noi li s-au repartizat zonele 
rămase. 
 Dl consilier local Bota Adrian arată că, acceptă zona de responsabilitate, dar 
dorește de la dl primar o promisiune că se poate colabora și politicul este lăsat la o 
parte, iar când un consilier local vine cu o problemă să fie sprijinit, fiindcă sunt 
probleme și nu le face pentru dansul, ci pentru cetățeni. De asemenea, este de părere 
că, așa ar fi normal să existe o colaborare, nu a fost consilier în mandatul precedent, 
dar nu a știut că fiecare consilier local are o asemenea zonă, ar trebui schimbată 
abordarea și fiecare consilier local ar trebui să semnaleze problemele care există pe o 
stradă sau în zona și Primăria să se implice acordând sprijin în rezolvarea acestora. 
 Dl secretar general Teodor Iordan intervine și precizează că, printre obligațiile 
legale pe care le au consilierii locali sunt : să aibă întâlniri cu cetățenii, în special pe 
zonele de responsabilitate, să aibă inițiativă privind proiectele de hotărâri și să 
întocmească anual un raport de activitate pentru anul precedent, aceste lucruri s-au 
întâmplat destul de rar in decursul anilor, rapoarte de activitate, daca sunt două sau 
trei, inițiative destul de puține, iar întâlniri cu cetățenii, nu prea știe să se fi organizat, 
aceste precizări au fost făcute și cu alte ocazii, rămâne la latitudinea fiecăruia să le 
îndeplinească. 
 Dl consilier local Bota Adrian menționează că, referitor la zona de 
responsabilitate care urmează să o primească, în urmă cu câteva luni a luat foc o casă, 
a umblat ca să facă rost de bani pentru repararea acesteia, acea familie era un caz 
social și o problemă în sarcina Primăriei, iar angajatele Direcției Publice de Asistență 
Socială Orăștie nu au avut o atitudine corespunzătoare, mai mult au creat probleme, a 
venit și a semnalat problema, deci atunci care este ajutorul administrației locale. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan intervine și arată că, în momentul în care suntem la 
limita legalității, sunt probleme care nu pot fi făcute, ceea ce s-a făcut a fost moral, 
dar ilegal, atâta timp cât nu a existat o autorizație de construire pentru acel imobil, 
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deci este o construcție ilegală. 
 Dl consilier local Bota Adrian precizează faptul că, această casa este în cartier, 
nu este una izolată, acolo niciun imobil nu are terenul atribuit legal. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie întreabă ce demersuri s-au făcut pentru a fi 
introduse în legalitate, li s-a cerut celor din zona să meargă să își intabuleze terenul și 
construcțiile.   
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează faptul că, este destul de dificil, nu 
au extrase de carte funciară pe teren, există câteva excepții, dacă  iau legătura cu un 
topograf se rezolvă problema, dar când e vorba să plătească, nu mai doresc și nu îi 
putem obliga să facă acest lucru.               
 Dl primar Ovidiu Bălan arată că, la Primărie există niște schițe în baza cărora se 
încasează impozitul, dânșii nu respectă nicio regulă de urbanism, imobilele au fost 
construite fără a avea autorizație de construire. 
 Dl consilier local Bota Adrian vrea să aibă o promisiune verbală că va exista 
sprijin din partea Primăriei în rezolvarea problemelor semnalate de consilierii locali. 
 Dl primar precizează că, atâta timp cât problemele sunt reale și în limita 
legalității se vor rezolva, dar trebuie să existe și alocare bugetară pentru acestea, sunt 
situații în care trebuie respectate anumite proceduri, unele probleme se pot rezolva pe 
moment, alte nu. 
 Dl consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, în primul mandat a avut 
întâlniri cu cetățenii și a încercat să rezolve problemele semnalate de aceștia, când a 
mers cu ele la Primărie, nu a fost susținut, s-a ținut cont de culoarea politică, lucru 
care nu ar trebui să se mai întâmple, iar Primăria ar trebui să își asume o oarecare 
responsabilitate și să ofere sprijin consilierilor locali în soluționarea problemelor. În 
acest sens, dorește să formuleze un amendament prin care unitatea administrativ-
teritorială se angajează să ofere sprijin fiecărui consilier local asupra problemelor 
semnalate în zona de responsabilitate, altfel consilierii locali primesc doar atribuții și 
ulterior venim cu problemele la Primărie și ajung prin cine știe ce dosare. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, nu se poate hotărî ca unitatea 
administrativ-teritorială să se angajeze la modul general, problemele să fie sesizate în 
scris, atunci unitatea administrativ-teritorială este obligată să răspundă și să le rezolve. 
 Dl consilier local Molocea Mihai Iulian întreabă dacă, unitatea administrativ-
teritorială nu se poate angaja să ofere sprijin, altfel facem această repartizare doar de 
formă, fără a rezolva problemele existente. 
 Dl secretar general consideră că, se poate primi sprijin punctual, problemele pot 
fi soluționate, dacă sunt legale și posibile financiar. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan arată că, există un plan de lucrări după care se 
lucrează, mai ales la întreținerea spațiilor verzi, nu putem lăsa lucrările care le avem 
de făcut în săptămâna respectivă și să mergem în altă zonă, se rezolvă, nu se pot 
rezolva toate pe loc. 
 Dl consilier local Molocea Mihai Iulian propune următorul amendament : 
„Unitatea administrativ-teritorială va sprijini consilierii locali în soluționarea 
problemelor semnalate în zonele de responsabilitate”. 
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 Dl consilier local Ionică Mircea precizează faptul că, Consiliul local este 
legislativul, modul nostru de acțiune în principal constă în adoptarea de hotărâri, care 
se referă la modul cum executivul, adică Primăria va pune în executare cele aprobate. 
Dânsul consideră că, orișice fel de sesizare a unei probleme care implică bugetul local 
nu poate avea decât parcursul legal, sprijinul care se poate acorda de către Primărie, 
este fie să se discute cu         dl primar, când există o problemă urgentă ca timp sau 
care privește mulți cetățeni sau să mergem să sesizăm un serviciu competent din 
Primărie, în legătură cu problemele care nu implică bugetul local, iar unde este vorba 
de cheltuială bugetară se sesizează în primul consiliul local, fiindcă este nevoie de 
rectificare bugetară. Dânsul consideră că, nu se poate altfel, nu este legal să vii să 
soliciți bani dacă nu este aprobat de consiliul local. 
 Dl consilier local Molocea Mihai Iulian precizează faptul că, sunt instituții care 
au bugete de funcționare pentru întreg anul și care au exact obiectul acesta de 
activitate și iau bani pentru acest lucru. 
 Dl consilier local Ionică Mircea este de părere că, ar trebui găsite niște criterii în 
legătură cu oportunitatea, fiindcă o parte centrală a orașului este văzută, dar este o 
parte din populație, în zona blocurilor pe aceeași suprafață avem o populație de 4-5 
ori mai mare, niciodată nu a auzit discutându-se în Consiliul local, în ce măsura 
folosirea unei zone, a unei clădiri de un număr mare de oameni, să reprezinte o 
prioritate față de folosirea unei zone mai mici de un număr mai mic de oameni, 
aceasta ar trebui discutată sub formă legislativă și abia ulterior să vedem cum 
executivul le-a soluționat.                    
 Dl secretar general precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
amendamentelor și a proiectului de hotărâre este de 9 voturi. 
 
 Amendamentul comisiei pentru administrație locală, juridică și de disciplină se 
supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Amendamentul dlui consilier local Molocea Mihai Iulian se supune la vot și este 
respins cu 7 voturi „pentru” și 9 voturi „împotrivă”. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat cu 13 voturi „pentru”, iar 3 
consilieri locali s-au abținut de la vot. 
 Se adoptă Hotărârea nr.141/2021 privind repartizarea consilierilor locali pe zone 
de responsabilitate în cadrul municipiului Orăștie. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii proiectului 
de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului 
Orăștie în Consiliile de Administrație, în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea 
calității şi în Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție 
și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității  ale unităților de 
învățământ preuniversitar din municipiul Orăștie pentru anul  școlar 2021/2022. 
 Dl director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de Direcția Administrație 
Publică Locală. 
 Dna consilier local Giurgiu Margareta prezintă raportul de avizare al comisiei 
pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale și culte. 
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 Președintele de ședință solicită consilierilor locali să se facă propuneri nominale 
pentru desemnarea reprezentanților Consiliului local în consiliile de administrație, în 
comisia de evaluare şi asigurarea calității și în comisia pentru prevenirea și eliminarea 
violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea 
interculturalității. 
 Dl viceprimar  Hendrea Ovidiu Cristian propune ca din consiliile de 
administrație să facă parte următorii consilieri locali : Ionică Mircea și Giurgiu 
Margareta – Liceul Teoretic „A.Vlaicu”, Iordăchescu Nicolae Constantin Ioan și 
Cîndea Lenuța Aurelia – Liceul Tehnologic „N.Olahus”, Bota Mirela Nicoleta și Sîrbu 
Florina Eleonora – Școala Gimnazială „Dr.A.Vlad”, Jula Radu Ioan și Petre Radu 
Onut – Școala Gimnazială „D.Stanca”, Ardelean Dana Alina și Secui Adrian Iulian - 
Grădinița „Căsuța cu Povești” și Ardelean Dana Alina - Grădinița „Ștrumfii”. 
 Pentru desemnarea reprezentanților Consiliului local în Comisiile de evaluare și 
asigurarea calității, dl viceprimar face următoarele propuneri :     dl consilier local 
Petre Radu Onuț -  Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”, dna consilier local Cîndea Lenuța 
Aurelia – Liceul Tehnologic „Nicolaus Olahus”, dl consilier local Luca Constantin – 
Școala Gimnazială „Dr.A.Vlad”, dl consilier local Jula Radu Ioan – Școala 
Gimnazială „D.Stanca”. 
 Dl consilier local Molocea Mihai Iulian propune ca din consiliile de 
administrație, să facă parte următorii consilieri locali : Bota Adrian – Liceul Teoretic 
„A.Vlaicu”, Molocea Mihai Iulian – Liceul Tehnologic „N.Olahus”, Bulz Dionisie -  
Școala Gimnazială „Dr.A.Vlad”, Chira Adriana – Școala Gimnazială „D.Stanca”, 
Suciu Nicolae Ilie – Grădinița „Căsuța cu Povești” și Depcia Gheorghe Sorin – 
Grădinița „Ștrumfii”. Pentru comisiile de evaluare și asigurarea calității și comisiile 
pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în 
mediul școlar și promovarea interculturalității face aceleași propuneri nominale. 
 Dl consilier local Secui Adrian Iulian propune pentru consiliul de administrație al 
Școlii Gimnaziale „D.Stanca” pe dl consilier local Zvîncă Mihai Caius. 
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, potrivit art.139, alin.(6) din Codul 
administrativ aprobat prin O.U.G nr.57/2019, proiectele de hotărâre cu privire la 
persoane se vor lua întotdeauna prin vot secret. În consecință,  propune o pauză de 10 
minute pentru a se întocmi buletinele de vot.  
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 9 voturi. 
 După pauză, dl secretar general Teodor Iordan prezintă buletinele de vot şi 
explică procedura după care se va desfășura votul.   
  În continuare, dl secretar general înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, 
fiecărui consilier local, câte un buletin de vot pentru desemnarea reprezentanților 
Consiliului local în consiliile de administrație, care intră în cabina special amenajată, 
apoi introduce buletinul de vot în urnă. Cabina de vot şi urna se află în faţa 
consilierilor locali.   
 După încheierea votării, președintele de ședință procedează la deschiderea urnei 
în fața consilierilor locali, deschide fiecare buletin de vot şi le arată cum s-a votat, 
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apoi îl pune pe masa prezidiului. 
 Apoi, președintele de ședință şi dl secretar general Teodor Iordan  procedează la 
numărarea voturilor în public şi întocmesc procesul verbal constatator al rezultatului 
votării, arătând că cei 16 consilieri locali prezenți au votat fiind înregistrate 
următoarele rezultate : dl consilier local Ionică Mircea – 10 voturi „pentru”, dna 
consilier local Giurgiu Margareta                – 10 voturi „pentru”, dl consilier local 
Bota Adrian – 7 voturi „pentru”,          dl consilier local Iordăchescu Nicolae 
Constantin Ioan – 11 voturi „pentru”, dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia – 10 
voturi „pentru”, dl consilier local Molocea Mihai Iulian - 7 voturi „pentru”,  dșoara 
Bota Mirela Nicoleta – 12 voturi „pentru”, dna consilier local Sîrbu Florina Eleonora 
– 10 voturi „pentru”, dl consilier local Bulz Dionisie – 7 voturi „pentru”, dl consilier 
local Jula Radu Ioan – 9 voturi „pentru”, dl consilier local Petre Radu Onuț -  9 voturi 
„pentru”, dna consilier local Chira Adriana 7 voturi „pentru”,           dl consilier local 
Zvîncă Mihai Caius – 7 voturi „pentru”, dna consilier local Ardelean Dana Alina - 9 
voturi „pentru”, dl consilier local Secui Adrian         – 13 voturi „pentru”, dl consilier 
local Suciu Nicolae Ilie – 8 voturi „pentru”, dna consilier local Ardelean Dana Alina – 
8 voturi „pentru” și dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin – 7 voturi „pentru”. 
  În continuare, dl secretar general Teodor Iordan înmânează, pe rând, în ordine 
alfabetică, fiecărui consilier local, buletinul de vot pentru desemnarea reprezentanților 
Consiliului local în comisiile de evaluare și asigurarea calității, care intră în cabina 
special amenajată, apoi introduce buletinul de vot în urnă. Cabina de vot şi urna se 
află în fața consilierilor.   
 După încheierea votării, președintele de ședință procedează la deschiderea urnei 
în fața consilierilor locali, deschide fiecare buletin de vot şi le arată cum s-a votat, 
apoi îl pune pe masa prezidiului. 
 Apoi, președintele de ședință şi dl secretar general procedează la numărarea 
voturilor în public şi întocmesc procesul verbal constatator al rezultatului votării, 
arătând că cei 16 consilieri locali prezenți au votat fiind înregistrate următoarele 
rezultate : dl consilier local Petre Radu Onuț            – 9 voturi „pentru”, dl consilier 
local Bota Adrian – 6 voturi „pentru”,          dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia 
– 10 voturi „pentru”, dl consilier local Molocea Mihai Iulian – 6 voturi „pentru”, dl 
consilier local Luca Constantin – 8 voturi „pentru”, dl consilier local Bulz Dionisie – 
8 voturi „pentru”, dl consilier local Jula Radu Ioan – 9 voturi „pentru”, dna consilier 
local Chira Adriana – 6 voturi „pentru”, dl consilier local Suciu Nicolae Ilie – 15 
voturi „pentru” și dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin – 15 voturi „pentru”. 
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, dnii consilieri locali Luca Constantin 
și Bulz Dionisie au obținut un număr egal de voturi, în consecință pentru desemnarea 
reprezentantului Consiliului local în comisia de evaluare și asigurarea calității de la 
Școala Gimnaziala „dr.A.Vlad” este necesar a se relua votul. 
 Dl secretar general înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, fiecărui consilier 
local, buletinul de vot pentru desemnarea reprezentantului Consiliului local în comisia 
de evaluare și asigurarea calității de la Școala Gimnazială „Dr.A.Vlad”, care intră în 
cabina special amenajată, apoi introduce buletinul de vot în urnă. Cabina de vot şi 
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urna se află în faţa consilierilor locali.   
 După încheierea votării, președintele de ședință procedează la deschiderea urnei 
în fața consilierilor locali, deschide fiecare buletin de vot şi le arată cum s-a votat, 
apoi îl pune pe masa prezidiului. 
 Apoi, președintele de ședință şi dl secretar general procedează la numărarea 
voturilor în public şi întocmesc procesul verbal constatator al rezultatului votării, 
arătând că cei 16 consilieri locali prezenți au votat fiind înregistrate următoarele 
rezultate : dl consilier local Luca Constantin             – 11 voturi „pentru” și dl 
consilier local Bulz Dionisie – 3 voturi „pentru”. 
    În continuare, dl secretar general Teodor Iordan înmânează, pe rând, în ordine 
alfabetică, fiecărui consilier local, buletinul de vot pentru desemnarea reprezentanților 
Consiliului local în comisiile pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de 
corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității, care intră în 
cabina special amenajată, apoi introduce buletinul de vot în urnă. Cabina de vot şi 
urna se află în faţa consilierilor locali.   
 După încheierea votării, președintele de ședință procedează la deschiderea urnei 
în fața consilierilor locali, deschide fiecare buletin de vot şi le arată cum s-a votat, 
apoi îl pune pe masa prezidiului. 
 Apoi, președintele de ședință şi dl secretar general procedează la numărarea 
voturilor în public şi întocmesc procesul verbal constatator al rezultatului votării, 
arătând că cei 16 consilieri locali prezenți au votat fiind înregistrate următoarele 
rezultate : dl consilier local Bota Adrian – 15 voturi „pentru”, dl consilier local 
Molocea Mihai Iulian – 16 voturi „pentru”,        dl consilier local Bulz Dionisie – 16 
voturi „pentru” și dna consilier local Chira Adriana – 16 voturi „pentru”. 
 Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot și aprobat în 
unanimitate. 
 Este adoptată Hotărârea nr.142/2021 privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului Local al municipiului Orăștie în Consiliile de Administrație, în Comisia 
pentru evaluarea şi asigurarea calității şi în Comisia pentru prevenirea și eliminarea 
violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea 
interculturalității  ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Orăștie 
pentru anul  școlar 2021/2022. 
 La punctul 8 al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre  privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al Municipiului Orăștie a 
unui președinte de ședință care va conduce ședințele în luna septembrie 2021. 
 Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație 
Publică Locală. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia dă citire raportului de avizare al 
comisiei pentru administrație locală, juridică și de disciplină. 
 Președintele de ședință solicită consilierilor locali să facă propuneri nominale 
pentru alegerea președintelui care va conduce ședințele Consiliului local în luna 
septembrie 2021. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia îl propune pe dl consilier local 
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Iordăchescu Nicolae Constantin Ioan. 
  Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea propunerii și a proiectului de hotărâre este de 9 voturi. 
 Propunerea dnei consilier local Cîndea Lenuța Aurelia se supune la vot și se 
aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Se adoptă Hotărârea nr.143/2021 privind alegerea dintre membrii Consiliului 
Local al Municipiului Orăștie a unui președinte de ședință care va conduce ședințele 
în luna septembrie 2021. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al Municipiului Orăștie 
pe anul 2021 în vederea organizării unui spectacol muzical folcloric în incinta 
Parcului „Orăștie Arena Park” în data                                 de 05 septembrie 2021. 
 Dl ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură „Alexandru 
Grozuță” Orăștie. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl consilier local Molocea Mihai Iulian menționează faptul că, la ședința 
anterioară s-a discutat că se va prezenta un raport cu prețurile artiștilor și sumele ce se 
vor cheltui cu aceștia. I se răspunde de către             dl ing.Pistol Eugen care arată că, 
le-a avut data trecută, dar nu s-au mai solicitat cu ocazia ședinței anterioare, iar acum 
nu le are la dânsul. 
 Dl consilier local Molocea Mihai este de părere că, ni se solicită să aprobăm 
suma de 60.000 lei fără să avem o justificare, să vedem pe ce anume se vor cheltui 
acești bani. Totodată, arată că, recent a avut loc manifestarea „Zilele orașului Simeria” 
la care a participat în calitate de prezentator, aceasta s-a desfășurat pe parcursul a trei 
zile. Inițial i s-a părut puțin alocarea sumei de 60 mii lei, dar când a văzut ce au 
organizat cei de la Simeria, au avut spectacol pentru copii, invitați speciali (DJ Project 
și Proconsul), concert de muzică populară și au avut un buget de 68 mii lei, 
autoritățile locale din Simeria au pot să organizeze trei zile de spectacol cam cu 
aceeași bani, în schimb noi facem cu 60 mii lei un spectacol folcloric    într-o singură 
zi. 
 Dl ing.Pistol Eugen arată că, probabil cei de la Simeria au beneficiat și de 
sponsorizări, pe lângă banii alocați de la bugetul local. 
 Dl consilier local Molocea Mihai Iulian consideră că, suma solicitata este destul 
de mare pentru un spectacol și în condițiile în care nu știm pe ce anume se cheltuiesc 
și la aceasta sumă se putea introduce și un segment de muzică ușoară, pentru că, nu 
avem pasionați doar de muzică populară, se putea organiza și pentru tineret. Totodată, 
îl întreabă pe dl ing.Pistol Eugen, dacă există cheltuieli cu privire la sistemul de 
sonorizare și dacă da, de ce?.   I se răspunde de către dl ing.Pistol Eugen care arată că, 
există prevăzută și o cheltuială legată de scenă și sonorizare. 
 Dl consilier local Molocea Mihai Iulian consideră că, este absurd să avem un 
sistem de sonorizare nou cumpărat pe un proiect pe fonduri europene, în schimb acum 
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suntem nevoiți să plătim servicii de sonorizare în momentul în care avem astfel de 
evenimente. 
 Dl ing.Pistol Eugen precizează faptul că, ne costă 10 mii lei pentru sunet, lumini 
și transmisie pe Facebook, sistemul de sonorizare pe  care îl avem este bun, dar la 
evenimente de acest gen nu este suficient, sunt multe instrumente și nu face față. 
 Dl consilier local Molocea Mihai Iulian întreabă cine se va ocupa de organizarea 
evenimentului, se va ocupa o asociație, vom achiziționa servicii de la aceasta, deci nu 
știm cât costă artiștii și pe cine vor aduce. I se răspunde de către dl ing.Pistol Eugen 
care arată că, cheltuielile cu artiștii consacrați sunt în jur de 10.000 lei, cheltuieli 
legate de sonorizare, taxele care trebuie plătite de asociație. 
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot fiind consemnate 9 voturi „pentru” și 7 
voturi „împotrivă”, acesta nu este aprobat nefiind întrunit cvorumul legal. 
 La punctul 10 al ordinii de zi, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de 
hotărâre  privind modificarea anexei la H.C.L nr.273/2017 referitoare la stabilirea 
obligațiilor, responsabilităților și sancțiunilor pentru faptele săvârșite de instituțiile 
publice, agenți economici, cu sau fără personalitate juridică, precum şi de cetățeni, în 
domeniul bunei gospodăriri a municipiului Orăștie. 
 Dl jr.Moș Marius dă citire raportului întocmit de Serviciul Poliția Locală Orăștie. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia prezintă raportul de avizare al 
comisiei pentru administrație locală, juridică și disciplină. 
 Dl consilier local  Zvîncă Mihai Caius arată că, din ce s-a prezentat a înțeles că 
se poate interveni de către Poliția Locală și pe cazuri de mediu. 
 Dl jr.Moș Marius precizează faptul că, Serviciul Poliția Locală are în structură și 
compartiment de mediu, am putut interveni și anterior, hotărârea consiliului local a 
prevăzut obligații, drepturi și interdicții ale cetățenilor, aplicăm legile specifice 
mediului, pe care le poate aplica doar personalul abilitat pe mediu. 
 Dl consilier local Molocea Mihai Iulian întreabă dacă, cuantumul amenzilor 
prevăzute în hotărâre se referă exclusiv pe partea de mediu. 
 Dl jr.Moș Marius arată că, art.23, alin.(1) prevedea sancțiuni pentru 
nerespectarea prevederilor prevăzute la art.I, II si V, iar acum propunem să se 
introducă și capitolul IV, care se referă la sancțiunile aplicabile pe partea de mediu.      
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea proiectului de hotărâre este de 9 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.144/2021 privind modificarea anexei la H.C.L 
nr.273/2017 referitoare la stabilirea obligațiilor, responsabilităților și sancțiunilor 
pentru faptele săvârșite de instituțiile publice, agenți economici, cu sau fără 
personalitate juridică, precum şi de cetățeni, în domeniul bunei gospodăriri a 
municipiului Orăștie. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind respingerea solicitării de sistare a impozitului majorat pentru clădirea 
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neîngrijită situată în Municipiul Orăștie, str.I.Creangă, nr.1 înaintată prin memoriul 
înregistrat sub nr.9940/2021. 
 Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație 
Publică Locală arătând că nu putem revoca sau anula o hotărâre de consiliu care a 
produs efecte juridice și se află în circuitul civil, acesta este atributul exclusiv al 
instanței de judecată. De asemenea, precizează faptul că, dacă pe viitor proprietarii 
vor începe și vor continua reabilitarea imobilului există posibilitatea de a nu adopta o 
nouă hotărâre de supraimpozitare pentru anul viitor. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia dă citire raportului de avizare al 
comisiei pentru administrație locală, juridică și de disciplină. 
 Dl consilier local Molocea Mihai Iulian întreabă de ce sunt supuse dezbaterii 
Consiliului local astfel de proiecte de hotărâre. I se răspunde de către dl secretar 
general Teodor Iordan care precizează faptul că, este de competența Consiliului local 
să hotărăscă cu privire la solicitarea în cauză. 
 Dl consilier local Molocea Mihai Iulian este de părere că, putem hotărî aprobarea 
acesteia sau nu. 
 Dl secretar general arată că, propunerea inițiatorului este de respingere a 
solicitării, pentru motivele anterior expuse. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie este de părere că, se pare că aici este vorba de un 
război între cele două tabere, una care vrea să facă acolo și să i se șteargă impozitul și 
cealaltă care nu vrea, pentru că, la un moment dat s-a produs o solicitare de sistare a 
lucrărilor pe strada I.Creangă în legătură cu trotuarul. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan menționează faptul că, nu am făcut trotuarul tocmai 
din cauza dânșilor, ca să își poată face lucrările de hidroizolație a imobilului. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, se discuta acum despre ce este 
anul acesta, s-a adoptat o hotărâre de consiliu în luna decembrie a anului trecut, 
fiindcă în cursul anului trecut nu au renovat imobilul, în consecința pentru anul 2021 
au fost supraimpozitați. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie arată că, din discuțiile purtate în ședința 
anterioara a înțeles că nu au anunțat în termen de nu știu cât timp, faptul că, au lucrări 
sau proiecte pentru renovarea imobilului. 
 Dl director Costoiu Calin menționează faptul că, proprietarii au obținut avizele 
ulterior adoptării hotărârii de consiliu prin care imobilul a fost supraimpozitat.      
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 9 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat cu 9 voturi „pentru”, iar 7 
consilieri locali s-au abținut de la vot. 
 Se adoptă Hotărârea nr.145/2021 privind respingerea solicitării de sistare a 
impozitului majorat pentru clădirea neîngrijită situată în Municipiul Orăștie, 
str.I.Creangă, nr.1 înaintată prin memoriul înregistrat sub nr.9940/2021. 
 La punctul 12 al ordinii de zi, dl primar expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind propunerea de trecere a unui teren din proprietatea Statului Român în 
proprietatea privată a actualului deținător a construcțiilor.  
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 Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație 
Publică Locală. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia arată că, în comisia pentru 
administrație locală, juridică și de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat 
favorabil. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.146/2021 privind propunerea de trecere a unui teren 
din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a actualului deținător a 
construcțiilor.  
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii proiectului 
de hotărâre  privind aprobarea utilizării  stadionului  “Dacia” Orăştie în anul 
competițional 2021/2022  de către echipa de fotbal a Clubului Sportiv Municipal 
Deva. 
 Dl director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de Direcția Administrație 
Publică Locală. 
 Dna consilier local Giurgiu Margareta prezintă raportul de avizare al comisiei 
pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale și culte. 
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.147/2021 privind aprobarea utilizării  stadionului  
“Dacia” Orăștie în anul competițional 2021/2022  de către echipa de fotbal a Clubului 
Sportiv Municipal Deva. 
 În încheierea ședinței, dl ing.Stănilă Marius prezintă o informare cu privire la 
elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru zona industrială situata pe str.Gării în 
incinta fostei fabrici „11 Iunie” și două variante de întocmire a acestuia, una pentru o 
suprafață de 3 ha și alta pentru o suprafață de aproximativ 9 ha. 
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
              Președinte de ședință,                                             Secretar General,                                 
              prof.IONICĂ Mircea                                         jr.Teodor IORDAN 


