ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 15 septembrie 2020 cu ocazia ședinței extraordinare convocată de
îndată a Consiliului local al municipiului Orăștie.
Convocarea Consiliului local s-a făcut cu o zi înainte de data stabilită.
Ședința Consiliului local se desfășoară prin mijloace electronice,
printr-o
platformă online de videoconferință, iar la apelul nominal al președintelui de ședință
sunt prezenți 14 consilieri locali. Lipsesc consilierii locali Ardelean Dana Alina, Bulz
Dionisie, Molocea Mihai Iulian, Petre Radu Onuț și Pîndărelu Nicolae
La ședință participă viceprimar prof.Țambă Alin Adam și secretar general Teodor
Iordan.
Întrucât procesul verbal al ședinței ordinare din data de 27 august 2020 a fost pus
la dispoziția consilierilor locali, d-l secretar general Teodor Iordan 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, d-l consilier local Țambă Alin Adam prezintă următorul
proiect al ordinii de zi :
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.1 la acordul de
parteneriat încheiat între U.A.T Municipiul Orăștie prin Consiliul Local al
municipiului Orăștie și U.A.T Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara
în vederea realizării proiectului “Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură
„Alexandru Grozuță”, transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional și
reabilitarea străzii Dacilor în municipiul Orăștie”.
Proiectul ordinii de zi este supus la vot și aprobat în unanimitate.
La punctul înscris in ordinea de zi sunt prezentate motivele inițierii proiectului
de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.1 la acordul de parteneriat încheiat
între U.A.T Municipiul Orăștie prin Consiliul Local al municipiului Orăștie și U.A.T
Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara în vederea realizării proiectului
“Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură „Alexandru Grozuță”, transformarea
acesteia în centru cultural multifuncțional și reabilitarea străzii Dacilor în municipiul
Orăștie”.
D-na ec.Ciun Carmen dă citire raportului întocmit de Direcția tehnică – Biroul
Dezvoltare Locală și Proiecte.
D-l consilier local Tamba Alin Adam arată că, în comisia pentru activități
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
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D-l consilier local Popa Dorin Ioan este de părere că, așa cum s-a discutat și în
comisia de specialitate, probabil aceasta era modalitatea care trebuia urmată încă de la
început, dar este păcat că au trecut 6 ani și s-a făcut atât de puțin din acest proiect.
D-l consilier local Stoica Constantin Nicolae își exprimă regretul că nu s-a reușit
finalizarea Casei de Cultură, care din punctul de vedere al dânsului se putea face cu
mulți ani în urmă.
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.110/2020 privind aprobarea actului adițional nr.1 la
acordul de parteneriat încheiat între U.A.T Municipiul Orăștie prin Consiliul Local al
municipiului Orăștie și U.A.T Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara
în vederea realizării proiectului “Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură
„Alexandru Grozuță”, transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional și
reabilitarea străzii Dacilor în municipiul Orăștie”.
D-na consilier local Roșu Mariana Dorina arată că, având în vedere că, probabil
este ultima întâlnire în această formulă, pentru dânsa a fost o onoare să facă parte din
Consiliul local și mulțumește colegilor pentru activitatea desfășurată în cadrul
acestuia și le dorește multă sănătate.
D-l secretar general Teodor Iordan arată că, nu este ultima ședința, mai mult ca
sigur ședința ordinară va fi convocată pentru data de 30 septembrie, iar comisiile de
specialitate în data de 28 septembrie, deoarece mai așteptăm unele date cu privire la
rectificarea bugetului și este posibil să nu reușim să întocmim toate proiectele la timp.
D-l consilier local Stoica Constantin Nicolae arată că, la ultima ședință a
Consiliului local a solicitat să fie puse la dispoziție sumele care sunt plătite de la
Consiliul local pentru toată mass-media. De asemenea, a solicitat un răspuns ce
trebuie să facem pentru a avea la Spitalul Municipal Orăștie paturi la secția A.T.I
pentru bolnavii de corona virus, dar nu a primit niciun răspuns și are rugămintea ca
până la ultima ședință să fie dat un răspuns.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.
Președinte de ședință,
prof.ȚAMBĂ Alin Adam

Secretar General,
jr.Teodor IORDAN
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