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           ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 13.07.2018 cu ocazia şedinŃei de îndată a Consiliului local al 
municipiului Orăştie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu o zi înainte de data stabilită. 
 La şedinŃă sunt prezenŃi 13 din cei 19 consilieri. Lipsesc consilierii locali Aldea 
Simona Maria, Ştefănie Maria, Dungan Dorian, Molocea Mihai Iulian, Popa Dorin 
Ioan şi Sechi Dan Mihail. 
 La şedinŃă participă viceprimar łambă Alin Adam, secretar Teodor Iordan şi 
mass-media locală. 
 Întrucât procesul verbal al şedinŃei de îndată din data de 06 iulie 2018 a fost pus 
la dispoziŃia consilierilor, d-l secretar întreabă dacă există obiecŃii cu privire la acesta. 
Întrucât nu există obiecŃii este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Preşedintele de şedinŃă, d-l consilier Paşca Ioan prezintă următorul proiect al 
ordinii de zi :  
 1.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la HCL 
nr.18/2018 referitoare la atestarea apartenenŃei la domeniul public al municipiului 
Orăştie a terenurilor aferente unor străzi.  
 2.Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Municipal Orăştie 
a unui spaŃiu din imobilul situat în municipiul Orăştie, str.N.Bălcescu, nr.18. 
 Proiectul ordinii de zi este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 La primul punct al ordinii de zi sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la HCL nr.18/2018 referitoare la 
atestarea apartenenŃei la domeniul public al municipiului Orăştie a terenurilor aferente 
unor străzi. 
 D-l ing.Iacob Doru prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul 
Dezvoltare Locală şi Proiecte. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 13 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Se adoptă Hotărârea nr.156/2018 privind modificarea şi completarea anexei la 
HCL nr.18/2018 referitoare la atestarea apartenenŃei la domeniul public al 
municipiului Orăştie a terenurilor aferente unor străzi. 
 La punctul 2 al ordinii de zi sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind darea în administrarea Spitalului Municipal Orăştie a unui spaŃiu din imobilul 
situat în municipiul Orăştie, str.N.Bălcescu, nr.18. 
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 D-l ing.Colhon Andrei prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l secretar 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.157/2018 privind darea în administrarea Spitalului 
Municipal Orăştie a unui spaŃiu din imobilul situat în municipiul Orăştie, 
str.N.Bălcescu, nr.18. 
 În încheierea şedinŃei, d-l consilier Stoica Constantin Nicolae este de părere că, 
sensul de circulaŃie de la Şcoala Gimnazială „dr.A.Vlad” ar trebui schimbat, să se 
circule pe ambele sensuri cu excepŃia intervalului orar când sunt cursuri. 
 D-na consilier Roşu Dorina arată că, drumul paralel cu Drumul European vis-a-
vis de Aral este o anomalie, să se schimbe semnul de circulaŃie. 
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
             Preşedinte de şedinŃă,                                                       Secretar,                                                
         jr.Paşca Ioan                               jr.Teodor Iordan 


