ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 25.07.2019 cu ocazia şedinŃei ordinare a Consiliului local al
municipiului Orăştie.
Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită.
La şedinŃă sunt prezenŃi 16 din cei 19 consilieri. Lipsesc consilierii locali Bulz
Dionisie, Molocea Mihai Iulian şi Paşca Ioan.
La şedinŃă participă viceprimar łambă Alin Adam, secretar Teodor Iordan,
directori din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi mass-media locală.
Întrucât procesul verbal al şedinŃei extraordinare convocată de îndată din data de
11 iulie 2019 a fost pus la dispoziŃia consilierilor, d-l secretar Teodor Iordan 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 Stănculesc Valentin Silviu prezintă
următorul proiect al ordinii de zi :
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor mijloace fixe şi obiecte de
inventar aflate în administrarea Spitalului Municipal Orăştie şi a Clubului Sportiv
Municipal „Dacia Orăştie 2010”.
2.Proiect de hotărâre privind atribuirea cu chirie a unei locuinŃe de necesitate
situată în str.Plantelor din municipiul Orăştie.
3.Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare şi a vânzării
terenului intravilan situat în Orăştie, str.dr.Stelian Ivaşcu, nr.13.
4.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.32/2018 referitoare la
anularea numerelor cadastrale atribuite parcelelor rezultate prin dezmembrarea
imobilului cu număr cadastral 62055 şi dezmembrarea imobilului situat în municipiul
Orăştie, str.Grădiştei, nr.2 în trei loturi distincte.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Serviciului Public de
Gospodărire Municipală în Serviciul Public de Gospodărire Comunală din subordinea
Consiliului Local al Municipiului Orăştie.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de
Salubrizare al JudeŃului Hunedoara, în conformitate cu prevederile O.U.G.
nr.74/2018.
7.Proiect de hotărâre privind inventarierea unor terenuri intravilane în
proprietatea privată a Municipiului Orăştie.
1

8.Informare privind activitatea asistenŃilor personali desfăşurată în semestrul I
al anului 2019.
În afara ordinii de zi, d-l primar propune :
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuŃiei bugetelor pe trimestrul II al
anului 2019.
10.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Programului anual al
achiziŃiilor publice pentru anul 2019 aprobat prin HCL nr.101/2019.
Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerile ulterioare este supus la vot şi
aprobat în unanimitate.
La primul punct al ordinii de zi sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea casării unor mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în
administrarea Spitalului Municipal Orăştie şi a Clubului Sportiv Municipal „Dacia
Orăştie 2010”.
D-na director Jorza Lucia dă citire raportului întocmit de DirecŃia economic-.
D-l consilier łambă Alin Adam şi d-na consilier Cîndea LenuŃa Aurelia arată că,
în comisia economică şi comisia pentru învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte,
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil..
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, din materialele care stau la baza
acestui proiect de hotărâre, casarea obiectelor de inventar de la C.S.M Dacia Orăştie
2010 a fost făcută de o comisie din care a făcut parte Ştefan Marius cu Ştefan Marius,
dânsul a semnat şi la întocmit şi la aprobat şi întreabă cum este posibil aşa ceva.
D-na director Jorza Lucia arată că, aceste casări încă nu s-au efectuat sunt în
stadiul de propuneri şi d-l Ştefan Marius s-a ocupat de aceasta problemă, din cate ştie
s-a desfiinŃat postul de administrator care exista la clubul sportiv.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, nu este normal aşa ceva, această
propunere nu este conform procedurii şi propune să se refacă această propunere de
casare conform legislaŃiei în vigoare, orice altă părere şi hotărâre este contrară legii şi
pe care o va contesta.
D-l viceprimar întreabă dacă pe d-l Ştefan Marius l-a chemat careva dintre
consilieri să vină pentru a fi lămurite aceste aspecte.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, dansul nu este membru în cadrul
comisiei economice.
D-l viceprimar arată că, dacă nu s-au cerur lămuriri cu privire la aceste aspecte şi
consideră că ar fi trebuit solicitate înainte de şedinŃă, materialele de şedinŃă au fost
transmise încă de vinerea trecută.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că şi d-l viceprimar ca atotştiutor
putea veghea, că este responsabil de C.S.M Dacia Orăştie 2010, că această casare nu
s-a făcut conform legii şi este un abuz clar.
D-l viceprimar arată că, nu este atotştiutor, aşa cum este d-l consilier Stoica
Constantin Nicolae.
D-na consilier Chira Adriana arată că, are anumite informaŃii, cum că mingile
care zboară peste imobilele din jurul stadionului nu se mai recuperează, Ńinând cont că
se propune casarea unui număr de peste 150 de mingi. În aceeaşi ordine de idei, se
2

pare că, treningurile pleacă acasă cu sportivii şi nu se mai reîntorc din vina sportivilor,
dar cei care coordonează clubul ar trebui să depună eforturi pentru recuperarea
bunurile şi doreşte să se facă dovada că aceste bunuri propuse spre casare chiar există,
iar comisia de casare să îşi asume faptul că, aceste bunuri în suma de aproape 40.000
lei chiar există. Având în vedere cele expuse, dânsa propune amânarea proiectului de
hotărâre până la clarificarea acestor aspecte.
D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, din câte ştie, au fost şi există
echipamente Ńinute în gestiune şi de acum 40 de ani, există tricouri din anul 1983,
echipamente complete, existau două rafturi cu ghete rupte, care au peste 30 de ani
vechime, nu s-a făcut o casare pe partea de magazie. În aceeaşi ordine de idei, mai
arată că, în momentul în care d-l Stoica Andrei a predat gestiunea, aceasta s-a predat
pe baza de proces verbal de predare-primire, iar din partea clubului a primit şi a
verificat ceea ce s-a predat, d-l Ştefan Marius. Dânsul arată că, această propunere de
casare mai mult ca sigur a venit ca urmare a necorelărilor care au existat în stocul
respectiv, probabil parte din ele sunt uzate, va vota acest proiect de hotărâre, iar
ulterior se poate iniŃia un alt proiect de hotărâre pe o şedinŃă viitoare, putându-se
constitui o comisie care va verifica toate aceste lucruri.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae îl întreabă pe d-l secretar dacă această
procedură este legală, nu îl interesează dacă şi cum votează d-l viceprimar. În aceeaşi
ordine de idei, dânsul vrea să aibă ghetele lui Radu, a lui Nenu şi a întregii echipe de
acum 30 ani, dacă se afirmă ca acestea există, fiind dispus să plătească dublul valorii
de casare a acestora.
D-l secretar consideră că, ar fi corect ca, respectiva comisie înainte de a supune
spre dezbatere, să le inventarieze, să întocmească un proces verbal şi ulterior să fie
supuse aprobării Consiliului local, la dânsul nu a ajuns niciun proces verbal, ci doar
materialele care au stat la baza iniŃierii proiectului de hotărâre. Totodată, consideră că,
trebuie numită prin dispoziŃie a primarului o comisie de inventariere, mai ales că, la
club nu este personal care să îşi asume acest lucru.
D-na consilier Chira Adriana întreabă de ce nu s-a făcut casarea acelor
echipamente, care au o vechime de peste 40 de ani, aşa cum a fost susŃinut anterior, se
aşteaptă o schimbare a majorităŃii în Consiliul local, îşi pun acum în ordine
contabilitatea, pentru că se aşteaptă în viitor la o altă majoritate în
cadrul acestuia.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae consideră că este un fals, dacă este ceea
ce a susŃinut d-l viceprimar, că sunt obiecte de inventar cu vechime de 30-40 de ani, în
materiale înaintate de d-l Ştefan Marius în numele clubului, scrie data achiziŃiei anul
2017, nu este niciun obiect de acum 30-40 ani, înseamnă că este un fals în înscrisuri.
D-l viceprimar arată că, un lucru este cert, toate lumea îşi doreşte, ca ceea ce se
întâmplă sa se întâmplă în bune condiŃii, nimeni nu are nimic de ascuns.
D-l consilier Pîndărelu Nicolae este de părere că, ar trebui să fie supus la vot
proiectul de hotărâre şi dacă dânşii au ceva să reproşeze, să facă ce cred de cuviinŃă.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae este de părere că, se trece peste punctul
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de vedere al secretarului Municipiului Orăştie şi să se voteze un fals şi un abuz, nu
poate aceeaşi persoană să şi propună şi să caseze.
D-l viceprimar consideră că, fiecare consilier are dreptul la propria părere, să ne
respectăm unii pe alŃii, Consiliul local este format din oameni cu studii, să nu
coborâm şi să ne înjosim unii pe alŃii, să se consemneze în procesul verbal fiecare
consilier cum votează.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
propunerii d-nei consilier Chira Adriana şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Propunerea d-nei Chira Adriana de amânare a proiectului de hotărâre se supune
la vot fiind consemnate 4 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă”, iar
11 consilieri sau abŃinut de la vot.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi se aprobă cu 12 voturi „pentru”
(consilierii P.S.D) şi 4 voturi „împotrivă” (Chira Adriana, Popa Dorin Ioan, Sechi Dan
Mihail şi Stoica Constantin Nicolae).
Este adoptată Hotărârea nr.125/2019 privind aprobarea casării unor mijloace fixe
şi obiecte de inventar aflate în administrarea Spitalului Municipal Orăştie şi a
Clubului Sportiv Municipal „Dacia Orăştie 2010”.
La punctul al doilea al ordinii de zi sunt arătate 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 prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Petre Radu OnuŃ dă citire raportului de avizare al comisiei pentru
administraŃie 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.126/2019 privind atribuirea cu chirie a unei locuinŃe de
necesitate situată în str.Plantelor din municipiul Orăştie.
În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
însuşirea raportului de evaluare şi a vânzării terenului intravilan situat în Orăştie,
str.dr.Stelian Ivaşcu, nr.13.
D-l ing.Colhon Andrei prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier łambă Alin Adam arată că, în comisia economică, proiectul de
hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae întreabă care este suma ce trebuia să o
plătească concesionarul pe întreaga perioadă a concesiunii. I se răspunde de către d-l
ing.Colhon Andrei că această sumă depinde de perioada pe care a fost concesionat
terenul.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae consideră că, perioada pe care este
concesionat ar trebui să o ştie d-l ing.Colhon Andrei, ca angajat al Primăriei.
D-l ing.Colhon Andrei arată că, perioada de concesionare şi valoarea redevenŃei
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diferă de la un contract la altul şi nu are posibilitatea de a oferi un răspuns în această
şedinŃă, să se solicite în scris acest lucru şi se va primi răspunsul.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae solicită să i se ofere răspuns în această
şedinŃă, nu ulterior.
D-l secretar arată că, d-l ing.Colhon Andrei nu este obligat să ofere un răspuns în
această şedinŃă, dacă nu ştie, va răspunde în şedinŃa următoare.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae îl întreabă pe d-l ing.Colhon Andrei dacă
ştie cât este ca şi valoare concesiunea pe lună.
D-l ing.Colhon Andrei nu poate oferi un răspuns, fiecare contract are date
diferite, valoarea concesiunii a fost stabilită în urma unei licitaŃii şi are în evidenŃă
aproape 2.000 de contracte.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, suma care urma să fie încasată
de municipalitate ca redevenŃă este de 100.000 lei pe o perioadă contractuală de 49 de
ani, iar suma propusă pentru vânzarea terenului este de 27.000 lei. În aceeaşi ordine
de idei, îl întreabă pe d-l ing.Colhon Andrei dacă ştie cu cât se prejudiciază bugetul
local.
D-l ing.Colhon Andrei arată că, pentru terenurile care s-au aprobat spre a fi
vândute s-a propus un preŃ similar, iar acum nu se mai doreşte acest lucru.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, nu are de unde ştii de ce s-au
aprobat la acel preŃ, să fie întrebată majoritatea penală, de ce se votează să
prejudicieze bugetul local al consiliului local cu suma de 73.000 lei pe fiecare lot de
teren concesionat.
D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, nu înŃelege de ce d-l consilier Stoica
Constantin Nicolae jigneşte, niciun consilier nu l-a jignit prin intervenŃiile avute.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, nu este o problemă de legalitate, ci de
oportunitate, legalitate există fiindcă legea permite vânzarea terenurilor concesionate
pe care sunt ridicate construcŃii, acestea se pot vinde direct proprietarului construcŃiei
în urma unui raport de evaluare. În aceeaşi ordine de idei, arată că, sunt întrunite toate
condiŃiile legale, deci nu este nimic ilegal în ceea ce a fost propus, se pune problema
oportunităŃii, dacă Consiliul local consideră că este oportun sau nu să vândă aceste
terenuri sau să rămână în continuare concesionate.
D-l viceprimar łambă Alin Adam este de părere că o anumită corectitudine
trebuie să existe, până în prezent mai mult de jumătate din terenurile vândute în zona
respectivă au fost vândute inclusiv cu vot din partea d-lui consilier Stoica Constantin
Nicolae. In aceeaşi ordine de idei, arată că o parte din concesionari au avut dreptul să
cumpere până la un moment dat şi acum restul care au licitat terenuri pe aceeaşi strada
la valori similare, apar acum alte puncte de vedere, iar d-l consilier Stoica Constantin
Nicolae se pare că nu este constant în decizii, dacă am vândut la unul în anumite
condiŃii, trebuie să procedăm cel puŃin la fel şi în cazul celorlalŃi.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, sunt minciuni ordinare şi o să
vedem ce părere va avea DirecŃia NaŃională AnticorupŃie cu privire la aceste vânzări.
D-l viceprimar este de părere că, se pot face demersuri unde se doreşte, dar
trebuie Ńinut cont că suntem o urbe mică şi e păcat să facem ce facem.
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D-l consilier Stoica Constantin arată că, inclusiv d-l viceprimar este beneficiarul
direct al unui astfel de vânzări.
D-l viceprimar îl roagă pe d-l consilier Stoica Constantin Nicolae să îl lase să îşi
ducă ideile până la capăt şi să nu mai zbiere. Totodată, dânsul este de părere că, daca
d-l consilier Stoica Constantin Nicolae a votat pentru un singur concesionar, care a
devenit ulterior proprietar, din punctul de vedere al dânsului este corect să votăm şi
pentru ceilalŃi care au solicitat cumpărarea.
D-na consilier Chira Adriana arată că, dânsa se va abŃine de la vot, aşa cum s-a
abŃinut şi la precedentele vânzări, întrucât în raportul de evaluare scrie că valoarea
este subiectivă, deci un preŃ de 13 euro/mp într-o zona care are toate utilităŃile şi
Ńinând cont că, acest contract ar urma să ne aducă venituri pe o perioadă de 49 ani, din
punctul vedere al dânsei nu este un preŃ corect. Totodată, dânsa arată că, ulterior
aceste terenuri vor fi vândute altor persoane, există informaŃii că terenurile vor fi
vândute împreună cu imobilele aferente la un preŃ de 60.000 euro şi vor fi aduse nume
şi dovezi în acest sens.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 13 voturi.
Acesta se supune la vot fiind consemnate 12 voturi „pentru” (consilierii P.S.D),
iar 4 consilieri s-au abŃinut de la vot (consilierii P.N.L).
D-l secretar arată că, proiectul de hotărâre este respins, datorită neîntrunirii
majorităŃii calificate prevăzute de art.139, alin.(2) din Codul administrativ.
La punctul 4 al ordinii de zi sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind modificarea HCL nr.32/2018 referitoare la anularea numerelor
cadastrale atribuite parcelelor rezultate prin dezmembrarea imobilului cu număr
cadastral 62055 şi dezmembrarea imobilului situat în municipiul Orăştie, str.Grădiştei,
nr.2 în trei loturi distincte.
D-l ing.Colhon Andrei dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.
D-nii consilieri Petre Radu OnuŃ şi łambă Alin Adam dau citire, pe rând,
rapoartelor de avizare ale comisiei pentru administraŃie locală şi comisiei pentru
urbanism.
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.127/2019 privind modificarea HCL nr.32/2018 referitoare
la anularea numerelor cadastrale atribuite parcelelor rezultate prin dezmembrarea
imobilului cu număr cadastral 62055 şi dezmembrarea imobilului situat în municipiul
Orăştie, str.Grădiştei, nr.2 în trei loturi distincte.
În continuare sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea reorganizării Serviciului Public de Gospodărire Municipală în Serviciul
Public de Gospodărire Comunală din subordinea Consiliului Local al Municipiului
Orăştie.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală – Compartiment Resurse Umane.
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D-na consilier Roşu Mariana Dorina arată că, în comisia pentru servicii şi
comerŃ, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
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.128/2019 privind aprobarea reorganizării Serviciului
Public de Gospodărire Municipală în Serviciul Public de Gospodărire Comunală din
subordinea Consiliului Local al Municipiului Orăştie.
La punctul 6 al ordinii de zi sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea modificării Regulamentului de Salubrizare al JudeŃului Hunedoara,
în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.74/2018.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie locală,
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l secretar Teodor Iordan arată că urmare a solicitării formulate în şedinŃa
ordinară anterioară de către d-l viceprimar în sensul prezenŃei unui reprezentant al SC
Brai Cata SRL, care să răspundă întrebărilor consilierilor, s-a întocmit şi transmis o
adresă către aceştia. În continuare, d-l secretar dă citire adresei SC Brai Cata SRL prin
care se arată că, nu este posibil a se prezenta persoanele competente în a reprezenta
societatea, deoarece acestea se află în concediu medical şi concediu de odihnă
aflându-se în alte localităŃi, cu rugămintea de a reprograma întâlnirea la o dată
ulterioară stabilită de comun acord de părŃi. Totodată, prin respectiva adresă sunt
oferite explicaŃii cu privire la modificare tarifului, conform clauzelor contractuale,
acesta se poate modifica fără aprobarea Consiliului local.
D-l viceprimar arată că, a discutat înainte de şedinŃă şi cu ceilalŃi membri ai
Consiliului local şi am stabilit că atâta timp cât nu se prezintă niciun reprezentant al
societăŃii care să răspundă cu privire la modul defectuos de ridicare a gunoiului, nici
noi nu vom fi de acord să aprobăm proiectul de hotărâre prin care să se modifice
Regulamentul de Salubrizare al JudeŃului Hunedoara, în conformitate cu prevederile
O.U.G. nr.74/2018. Totodată, dânsul consideră că, dacă Consiliul local le-a solicitat să
vină la şedinŃă este normal să se prezinte, a discutat cu dânşii ca să fie prezenŃi ca să
fie lămurite anumite probleme. În aceeaşi ordine de idei, mai arată că, a discutat astăzi
cu directorul de la A.D.I Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Hunedoara, cu
rugămintea să le transmită celor de SC Bari Cata SRL că trebuie să fie prezenŃi în
Consiliul local şi directorii de la Deva,
într-adevăr directorul responsabil de zona
Orăştiei este în concediu, dar adjunctul acestuia este la serviciu, dar care nu a vrut să
vina, probabil nu îi interesează problemele care există la nivelul municipiului Orăştie,
este o sfidare la adresa municipiului Orăştie şi a cetăŃenilor.
D-l viceprimar łambă Alin Adam propune amânarea proiectului de hotărâri până
la momentul în care reprezentanŃii SC Brai Cata SRL vor binevoii să fie prezenŃi în
cadrul unei şedinŃe a Consiliului local Orăştie şi să răspundă întrebărilor consilierilor
locali cu privire la modul de colectare a deşeurilor de pe raza municipiului Orăştie.
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D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
propunerii şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Propunerea d-lui viceprimar este supusă la vot şi aprobată cu unanimitate de
voturi.
În continuare sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
inventarierea unor terenuri intravilane în proprietatea privată a Municipiului Orăştie.
D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier Petre Radu OnuŃ prezintă raportul de avizare al comisiei pentru
administraŃie locală.
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.
Se adoptă Hotărârea nr.129/2019 privind inventarierea unor terenuri intravilane
în proprietatea privată a Municipiului Orăştie.
La punctul 8 al ordinii de zi, d-na inspector superior Stănculea Daciana dă citire
informării privind activitatea asistenŃilor personali desfăşurată în semestrul I al anului
2019.
În continuare sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea execuŃiei bugetelor pe trimestrul II al anului 2019.
D-na director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică.
D-l consilier łambă Alin Adam arată că, în comisia economică, proiectul de
hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Este adoptată Hotărârea nr.130/2019 privind aprobarea execuŃiei bugetelor pe
trimestrul II al anului 2019.
La ultimul punctul al ordinii de zi sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind modificarea şi completarea Programului anual al achiziŃiilor publice
pentru anul 2019 aprobat prin HCL nr.101/2019.
D-na Ardean Tatiana prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică –
Compartiment AchiziŃii Publice.
D-l consilier łambă Alin Adam dă citire raportului de avizare al comisiei
economice.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, suma de 52.941,18 lei alocată
pentru obiectivul „Mese cu tablă de şah şi bănci” este una exagerată.
D-na Ardean Tatiana arată că, este o greşeală de calcul pe care dânsa şi-o
asumă, în buget este prevăzută suma de 6.300 lei cu TVA pentru această achiziŃie.
D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că având în vedere că este vorba de o
eroare propune modificarea poziŃiei nr.165 – „Mese cu tablă de şah şi bănci”, urmând
ca valoarea acesteia să fie de 5.294,12 lei fără TVA.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae propune ca întreaga sumă să fie mutată la
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Şcoala Gimnazială „dr..A.Vlad”, singura şcoală din municipiul Orăştie care nu a
primit niciun leu, pentru ca are director care este consilier P.N.L, celelalte şcoli care
au directori P.S.D au primit bani, indiferent de performanŃele care le-au obŃinut.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, trebuie Ńinut seama că proiectul de hotărâre
nu are ca obiect rectificarea bugetului local, ci se referă la modificarea şi completarea
Programului anual al achiziŃiilor publice pentru anul 2019.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae întreabă daca este legal să fie supus la
vot proiectul de hotărâre în această formă.
D-l secretar arată că, proiectul de hotărâre se poate supune la vot cu
amendamentele propuse.
D-na consilier Chira Adriana este de părere că, nu putem vota un proiect de
hotărâre care este greşit redactat şi propune amânarea proiectului de hotărâre.
D-l secretar arată că, proiectul de hotărâre poate suferi modificări în urma
amendamentelor propuse, dacă acestea sunt aprobate, urmând ca hotărârea să conŃină
aceste modificări.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea amendamentelor şi a
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Amendamentul d-lui viceprimar łambă Alin Adam se supune la vot şi se aprobă
cu 13 voturi „pentru”, iar 3 consilieri s-au abŃinut de la vot (Chira Adriana, Sechi Dan
Mihail, Stoica Constantin Nicolae)
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 13 voturi „pentru” şi 3
abŃineri (Chira Adriana, Sechi Dan Mihail, Stoica Constantin Nicolae).
Se adoptă Hotărârea nr.131/2019 privind modificarea şi completarea
Programului anual al achiziŃiilor publice pentru anul 2019 aprobat prin HCL
nr.101/2019.
D-l consilier Sechi Dan Mihail doreşte să ridice problema mirosului care se
simte probabil şi la Primărie, este dorinŃa mai multor cetăŃeni de a opri poluarea
produsă de deversarea dejecŃiilor de către ferma care funcŃionează la Turdaş. În
aceeaşi ordine de idei arată că hainele care sunt puse la uscat se impregnează cu
miros de rahat de porc, din câte ştie există şi o petiŃie în acest sens, trebuie luate
măsuri mai ales acum pe timp de vară devine insuportabil, poate consilierii s-au
plimbat prin Parcul Municipal şi au simŃit acest miros.
D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, acest miros, din păcate se simte în tot
municipiul Orăştie, chiar în cursul zilei de ieri a făcut o nouă adresă către Garda de
Mediu Hunedoara în legătură cu această problemă, ca urmare şi a petiŃiilor formulate
de cetăŃeni. În aceeaşi ordine de idei, arată că, Garda de Mediu este informată imediat
ce se simte un miros insuportabil, ca urmare a deversării dejecŃiilor, din păcate se
lucrează foarte greu cu aceştia. Totodată, arată că, de exemplu SC CIRUS în ultimele
6 luni şi-a diminuat destul de mult această problemă, asta şi datorită faptului că am
urmărit să nu deverseze dejecŃiile pe acelaşi teren. Din discuŃiile purtate cu
reprezentanŃii Gărzii de Mediu, aceste firme la autorizare pe lângă numărul de porcine
declarat trebuie să comunice şi suprafaŃa de teren pe care urmează să facă deversările
în baza unui program stabilit. În ceea ce priveşte ferma de la Turdaş singura
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modalitate prin care noi îi putem tine sub control este să luăm legătura cu Garda de
Mediu şi să trimitem adrese către Primăria şi Consiliul local al comunei Turdaş prin
care să ne expunem această problemă care există pentru cetăŃenii municipiului
Orăştie. Cel mai important act de autorizare este cel dat de Garda de Mediu, acesta
conŃinând aproape 38 de pagini, conform autorizaŃiei ferma de la Turdaş poate avea
până la 20.000 capete de porcine, în momentul de faŃă au 2.000 şi să sperăm că nu vor
ajunge la capacitate maximă, deci problemele sunt complexe şi existând chiar şi o
petiŃie cu peste 1.000 de semnături. Totodată, mai arată că, săptămânal sunt făcute
adrese către Garda de Mediu pe aceasta problemă, au fost aplicate amenzi de către
PoliŃia Locală, pe partea de mediu atât cât putem face trebuie să insistăm pentru
rezolvarea acestei probleme.
D-l consilier Sechi Dan Mihail arată că, în trecut, municipiul Orăştie a fost
înconjurat de ferme de porci cu efective de mii de porci, dar niciodată nu a mirosit ca
în prezent.
D-l viceprimar łambă Alin Adam este de părere că, această problemă poate fi
ridicată şi de consilierii judeŃeni care sunt din zona Orăştiei în cadrul şedinŃelor
Consiliului JudeŃean Hunedoara, este o problemă care priveşte nu numai Orăştia, ci
întreaga zonă limitrofă acesteia.
În încheierea şedinŃei d-l secretar Teodor Iordan prezintă noile reglementări cu
privire la incompatibilităŃi, conflictul de interese şi răspunderea aleşilor locali, care
sunt prevăzute în Codul administrativ aprobat prin O.U.G nr.57/2019.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinŃă,
prof.Stănculesc Valentin Silviu

Secretar,
jr.Teodor Iordan
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