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           ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 27 mai 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 18 consilieri locali din totalul 
de 18 consilieri locali în funcție. Lipsește dl consilier local Molocea Mihai Iulian. Dl 
consilier local Luca Constantin a fost prezent la lucrările ședinței doar de la punctul 6 al 
ordinii de zi. 
 La ședință participă primar Ovidiu Bălan, secretar general Teodor Iordan, directori 
și funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului și mass-media 
locală. 
 Dl secretar general arată că, întrucât procesul verbal al ședinței ordinare din data de 
20 aprilie 2021 a fost pus la dispoziția consilierilor locali, 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 Depcia Gheorghe Sorin prezintă următorul 
proiect al ordinii de zi :   
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea  conturilor  de execuție bugetară și a 
situațiilor financiare anuale pe anul 2020. 
 2.Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului Municipiului Orăștie. 
 3.Proiect de hotărâre privind modificarea unei funcții vacante de natură contractuală 
din cadrul Direcției Publice de Asistență Socială Orăștie  „Centrului de zi pentru copilul 
cu autism”. 
 4.Proiect de hotărâre privind alipirea a două imobile situate în intravilanul 
municipiului Orăştie, str.N.Titulescu, f.n. 
 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice 
pentru anul 2021. 
 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Acordul de 
parteneriat dintre U.A.T Municipiul Orăștie prin Consiliul Local al Municipiului Orăștie 
și U.A.T Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara, în vederea promovării 
proiectului „Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură „Alexandru Grozuță”, 
transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional și reabilitarea străzii Dacilor în 
municipiul Orăștie” aprobat prin H.C.L nr.79/2018.    
 7.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al 
municipiului Orăștie pe anul 2021 în vederea suportării cheltuielilor ocazionate de vizita 
unei delegații din orașul înfrățit Fenouillet – Franța în perioada 14 – 18 iunie 2021.   
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 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al Municipiului Orăștie.   
 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de concesiune 
nr.632/2009 încheiat între Municipiul Orăștie și Cabinet Individual dr.Irimescu Maria și 
încheierea unui nou contract de concesiune pentru spațiul situat în Municipiul Orăștie, 
str.Mureșul, f.n. 
 10.Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea  închirierii, a unor locuințe de 
serviciu pentru tineri construite prin fonduri ANL situate în str.Plantelor, nr.2 din 
municipiul Orăştie. 
 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuințe 
construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.84, apartamentul nr.33 din municipiul 
Orăştie, str.Pricazului.  
 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între 
Municipiul Orăștie și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Iancu de Hunedoara” al 
Județului Hunedoara – Subunitatea de Pompieri Orăștie pentru repartizarea și închirierea 
locuințelor de serviciu construite prin Agenția Națională pentru Locuințe din fondul 
locativ al municipiului Orăștie. 
 13.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.73/2017 referitoare la aprobarea 
cererii de finanţare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale 
din municipiul Orăştie, judeţul Hunedoara – Proiect nr. 1” și a cheltuielilor legate de 
proiect (eligibile si neeligibile), în conformitate cu ultima formă a bugetului actualizat în 
urma etapei de evaluare şi selecţie. 
 14.Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al statului și 
administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean 
Hunedoara (UM 0451 Deva) în domeniul public al municipiului Orăștie a unui teren 
extravilan. 
 15.Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil situat în intravilanul 
municipiului Orăștie în patru loturi. 
 16.Proiect de hotărâre privind modificarea art.3 al H.CL nr.66/2021 referitoare la 
aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare si a Regulamentului de instituire si 
administrare a taxei speciale.   
 17.Proiect de hotărâre  privind aprobarea însușirii raportului de evaluare şi a 
cumpărării unui teren intravilan situat în Municipiul Orăștie, str.Cetății, nr.1. 
 18.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la H.C.L                       
nr.163/2019 referitoare la aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Aparatului 
de specialitate al Primarului Municipiului Orăștie, Instituțiilor și Serviciilor publice 
aparținătoare Consiliului Local Orăștie. 
 19.Proiect de hotărâre privind completarea anexei la H.C.L. nr. 309/2018 referitoare 
la stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și ale personalului contractual din 
cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din Aparatul de specialitate al Primarului 
Municipiului Orăștie și Serviciile publice subordonate Consiliului Local al municipiului 
Orăștie. 
 20.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 
Municipiului Orăștie în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ ,,SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR 
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JUDEȚUL HUNEDOARA”. 
 21.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru 
înregistrarea, evidența şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea 
înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Orăștie. 
 22.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului pentru închirierea prin 
atribuire directă a unei suprafețe de pășune proprietatea privată a Municipiului Orăștie 
aprobat prin H.C.L nr.41/2021. 
 23.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 
desfășurarea activităților temporare în zone publice pe raza municipiului Orăștie. 
 24.Proiect de hotărâre privind propunerea de trecere a unor terenuri din proprietatea 
Statului Român în proprietatea privată a actualilor deținători ai construcțiilor. 
 25.Proiect de hotărâre  privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al 
Municipiului Orăștie a unui președinte de ședință care va conduce ședințele în luna iunie 
2021. 
 În afara ordinii de zi, dl primar propune : 
 26.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Centrului Rezidențial pentru Vârstnici Orăștie. 
 27.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L nr.38/2021 
referitoare la aprobarea Regulamentului de funcționare a Parcului „ORĂȘTIE ARENA 
PARK” din municipiul Orăștie. 
 28.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.54/2021 
referitoare la aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului 
Orăștie a terenului înscris în CF nr. 63895. 
 29.Depunerea jurământului de către dna Chira Adriana a cărui mandat a fost validat 
de către Judecătoria Orăștie prin Încheierea Civilă nr.553/CC/2021. 
 Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerile ulterioare este supus la vot și 
aprobat în unanimitate.  
 Președintele de ședință propune ca ședința să înceapă cu depunerea jurământului de 
către dna Chira Adriana. 
 Dl secretar general Teodor Iordan dă citire Încheierii Civile nr.553/CC.2021 a 
Judecătoriei Orăștie prin care a fost validat mandatul de consilier local al dnei Chira 
Adriana. 
 În continuare, dna Chira Adriana este invitată să depună jurământul în fața 
Consiliului local. 
 Dna Chira Adriana pune mâna atât pe Constituție, cât și pe Biblie, dă citire 
jurământului, după care îl semnează în două exemplare, unul se va păstra la dosarul 
ședinței, iar celălalt i se înmânează dnei consilier local. 
 La primul punct al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele 
inițierii proiectului de hotărâre privind aprobarea  conturilor  de execuție bugetară și a 
situațiilor financiare anuale pe anul 2020.  
 Dna director Jorza Lucia dă citire raportului întocmit de Direcția economică. 
 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități economico-
financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
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hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.74/2021 privind aprobarea  conturilor  de execuție 
bugetară și a situațiilor financiare anuale pe anul 2020. 
 La punctul al doilea al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind alegerea viceprimarului Municipiului Orăștie. 
 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 viceprimarului municipiului Orăștie. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius îl propune din partea Uniunii Salvați 
România pe dl consilier local Secui Adrian Iulian. 
 Dna consilier local Giurgiu Margareta îl propune dl consilier local Hendrea Cristian 
Ovidiu din partea Partidului Social Democrat. 
 Dl consilier local Bota Adrian arată că, grupul consilierilor locali din partea 
Partidului Național Liberal nu propune niciun candidat. 
 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,                dl secretar 
general propune o pauză de 10 minute pentru a se întocmi buletinele de vot.  
 Dl secretar general precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 După pauză, dl secretar general Teodor Iordan prezintă buletinul 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 alegerea viceprimarului municipiului 
Orăştie, 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 17 consilieri locali prezenți au votat fiind înregistrate următoarele rezultate : Secui 
Adrian Iulian – 2 voturi „pentru”, Hendrea Cristian Ovidiu – 11 voturi „pentru”, iar 4 
voturi au fost declarate nule. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 
 Se adoptă Hotărârea nr.75/2021 privind alegerea viceprimarului Municipiului 
Orăștie. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea unei funcții vacante de natură contractuală din cadrul 
Direcției Publice de Asistență Socială Orăștie  „Centrului de zi pentru copilul cu autism”. 
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 Dna director Oltean Mihaela prezintă raportul întocmit de Direcția Publică de 
Asistență Socială Orăștie.  
 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 arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 9 voturi. 
 Acesta se supune la vot și aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.76/2021 privind modificarea unei funcții vacante de 
natură contractuală din cadrul Direcției Publice de Asistență Socială Orăștie  „Centrului 
de zi pentru copilul cu autism”. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind alipirea a două imobile situate în intravilanul municipiului Orăştie, 
str.N.Titulescu, f.n. 
 Dl ing.Tudorașcu Mircea dă citire raportului întocmit de Direcția Arhitect-șef. 
 Dl consilier local Petre Radu Onuț prezintă raportul de avizare al comisiei pentru 
urbanism și amenajarea teritoriului, protecție mediu și turism. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie întreabă că, după alipire cine va fi proprietarul 
acestui teren. 
 Dl ing.Tudorașcu Mircea precizează faptul că, după întocmirea planului urbanistic 
zonal, procentual o cotă-parte va avea Municipiul Orăștie, care va parcela terenul și 
ulterior le va putea scoate la licitație, iar cealaltă cotă-parte este a dlui Acasandrei Andrei. 
 Dl secretar general arată că, ulterior se va proceda la dezmembrarea terenului și cu 
parcelele care revin fiecărei părți, dar pentru acest lucru este necesară mai întâi alipirea 
celor două terenuri. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan precizează că, atunci când sunt mai mulți proprietari se 
comasează terenurile, se întocmește un plan urbanistic zonal, apoi se dezmembrează și 
conform cotei-părți care le revine se împarte terenul în parcele.      
 Dl secretar general precizează 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.77/2021 privind alipirea a două imobile situate în 
intravilanul municipiului Orăştie, str.N.Titulescu, f.n. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2021. 
 
 Dna Ardean Tatiana prezintă raportul întocmit de Direcția tehnică – Compartiment 
Achiziții publice. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități economico-
financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl secretar general Teodor Iordan arată 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.78/2021 privind aprobarea Programului anual al 
achizițiilor publice pentru anul 2021. 
 La punctul 6 al ordinii de zi, dl primar expune motivele inițierii proiectului de 
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hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Acordul de parteneriat dintre U.A.T 
Municipiul Orăștie prin Consiliul Local al Municipiului Orăștie și U.A.T Județul 
Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara, în vederea promovării proiectului 
„Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură „Alexandru Grozuță”, transformarea 
acesteia în centru cultural multifuncțional și reabilitarea străzii Dacilor în municipiul 
Orăștie” aprobat prin H.C.L nr.79/2018. 
 Dl ing.Iacob Doru prezintă raportul întocmit de Direcția tehnică -  Biroul 
Dezvoltare Locală și Proiecte. 
 Dl consilier local Iordăchescu Nicolae dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru servicii publice și comerț, muncă și protecție socială. 
 Dna consilier local Giurgiu Margareta prezintă raportul de avizare al comisiei 
pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale și culte. 
  Dl secretar general precizează 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.79/2021 privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Acordul 
de parteneriat dintre U.A.T Municipiul Orăștie prin Consiliul Local al Municipiului 
Orăștie și U.A.T Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara, în vederea 
promovării proiectului „Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură „Alexandru 
Grozuță”, transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional și reabilitarea străzii 
Dacilor în municipiul Orăștie” aprobat prin H.C.L nr.79/2018. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăștie pe 
anul 2021 în vederea suportării cheltuielilor ocazionate de vizita unei delegații din orașul 
înfrățit Fenouillet – Franța în perioada           14 – 18 iunie 2021.  
 Dșoara Gîrdea Bianca dă citire raportului întocmit de Biroul Dezvoltare Locală și 
Proiecte. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități economico-
financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl consilier local Suciu Nicolae Ilie arată că, în urmă cu mulți ani dânsul a 
participat la aceste înfrățiri și au fost înființate comitete de înfrățire cu fiecare comunitate 
în parte.  
 Dl secretar general precizează faptul că, aceste comitete există și în prezent, dansul 
este președintele comitetului de înfrățire cu Orăștie- Fenouillet, președintele actual al 
comitetului este dl Jean Louis Gouazet, este funcționar la un centru de autism din 
Toulouse, a mai fost în vizită la Orăștie și după deschiderea centrului de autism a promis 
că va reveni și să ne împărtășească din experiența de peste 15 ani pe care o are în acest 
domeniu. De asemenea,  arată că, se dorește reluarea relațiilor de înfrățire și se vor stabili 
domeniile în care vom colabora în continuare.  
 Dl consilier local Suciu Nicolae Ilie arată că, dânsul a fost membru atât în comitetul 
de înfrățire cu orașul Sliedrecht – Olanda, cât și în cel cu orașul Fenouillet și aveau loc 
întâlniri frecvente ale acestor comitete.  
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
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 Este adoptată Hotărârea nr.80/2021 privind alocarea unei sume de bani din bugetul 
local al municipiului Orăștie pe anul 2021 în vederea suportării cheltuielilor ocazionate 
de vizita unei delegații din orașul înfrățit Fenouillet – Franța în perioada 14 – 18 iunie 
2021. 
 La punctul 8 al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului 
Orăștie. 
 Dl ing.Cornea Cornel 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 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.81/2021 privind aprobarea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Orăștie. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr.632/2009 încheiat între 
Municipiul Orăștie și Cabinet Individual dr.Irimescu Maria și încheierea unui nou 
contract de concesiune pentru spațiul situat în Municipiul Orăștie, str.Mureșul, f.n. 
 Dna ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de Direcția tehnică. 
 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 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.82/2021 privind aprobarea încetării contractului de 
concesiune nr.632/2009 încheiat între Municipiul Orăștie și Cabinet Individual 
dr.Irimescu Maria și încheierea unui nou contract de concesiune pentru spațiul situat în 
Municipiul Orăștie, str.Mureșul, f.n. 
 La punctul 10 al ordinii de zi, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind repartizarea, în vederea  închirierii, a unor locuințe de serviciu pentru 
tineri construite prin fonduri ANL situate în str.Plantelor, nr.2 din municipiul Orăştie. 
 Dna ec.Opra Ramona dă citire raportului întocmit de Direcția tehnică. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia prezintă raportul de avizare al comisiei 
pentru administrație locală, juridică și de disciplină. 
 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.83/2021 privind repartizarea, în vederea  închirierii, a 
unor locuințe de serviciu pentru tineri construite prin fonduri ANL situate în str.Plantelor, 
nr.2 din municipiul Orăştie. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre  privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuințe construită prin fonduri 
ANL situată în blocul nr.84, apartamentul nr.33 din municipiul Orăştie, str.Pricazului. 
 Dna ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de Direcția tehnică. 



 8

 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 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.84/2021 privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuințe 
construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.84, apartamentul nr.33 din municipiul 
Orăştie, str.Pricazului. 
 La punctul 12 al ordinii de zi, dl primar expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Municipiul Orăștie 
și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Iancu de Hunedoara” al Județului Hunedoara 
– Subunitatea de Pompieri Orăștie pentru repartizarea și închirierea locuințelor de 
serviciu construite prin Agenția Națională pentru Locuințe din fondul locativ al 
municipiului Orăștie. 
 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 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.85/2021 privind aprobarea încheierii unui protocol de 
colaborare între Municipiul Orăștie și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Iancu de 
Hunedoara” al Județului Hunedoara – Subunitatea de Pompieri Orăștie pentru 
repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu construite prin Agenția Națională pentru 
Locuințe din fondul locativ al municipiului Orăștie. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea HCL nr.73/2017 referitoare la aprobarea cererii de finanţare 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul 
Orăştie, judeţul Hunedoara – Proiect        nr.1” și a cheltuielilor legate de proiect 
(eligibile si neeligibile), în conformitate cu ultima formă a bugetului actualizat în urma 
etapei de evaluare şi selecţie. 
 Dna ec.Opra Ramona dă citire raportului 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 Teodor Iordan 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.86/2021 privind modificarea HCL nr.73/2017 referitoare la 
aprobarea cererii de finanţare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor 
rezidenţiale din municipiul Orăştie, judeţul Hunedoara – Proiect nr. 1” și a cheltuielilor 
legate de proiect (eligibile si neeligibile), în conformitate cu ultima formă a bugetului 
actualizat în urma etapei de evaluare şi selecţie. 
 La punctul 14 al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al statului și administrarea 
Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara (UM 
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0451 Deva) în domeniul public al municipiului Orăștie a unui teren extravilan. 
 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. 
 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.87/2021 privind solicitarea trecerii din domeniul public 
al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi 
Județean Hunedoara (UM 0451 Deva) în domeniul public al municipiului Orăștie a unui 
teren extravilan. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind dezmembrarea unui imobil situat în intravilanul municipiului Orăștie în 
patru loturi. 
 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. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.88/2021 privind dezmembrarea unui imobil situat în 
intravilanul municipiului Orăștie în patru loturi. 
 La punctul 16 al ordinii de zi, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea art.3 al H.CL nr.66/2021 referitoare la aprobarea instituirii 
taxei speciale de salubrizare si a Regulamentului de instituire si administrare a taxei 
speciale. 
 Dl director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de Direcția Administrație 
Publică Locală. 
 Dl consilier local Iordăchescu Nicolae prezintă raportul de avizare al comisiei 
pentru servicii publice și comerț, muncă și protecție socială. 
 Dl secretar general arată 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.89/2021 privind modificarea art.3 al H.C.L nr.66/2021 
referitoare la aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare și a Regulamentului de 
instituire și administrare a taxei speciale. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea însușirii raportului de evaluare şi a cumpărării unui teren 
intravilan situat în Municipiul Orăștie, str.Cetății, nr.1. 
 Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație 
Publică Locală. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități economico-
financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 



 10

 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 13 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.90/2021  privind aprobarea însușirii raportului de evaluare şi 
a cumpărării unui teren intravilan situat în Municipiul Orăștie, str.Cetății, nr.1. 
 La punctul 18 al ordinii de zi, dl primar expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la H.C.L                       nr.163/2019 referitoare la 
aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Orăștie, Instituțiilor și Serviciilor publice aparținătoare 
Consiliului Local Orăștie. 
 Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație 
Publică Locală -  Compartiment Resurse umane. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru administrație locală, juridică și de disciplină. 
 Dl secretar general arată 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.91/2021 privind modificarea anexei nr.2 la H.C.L 
nr.163/2019 referitoare la aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Aparatului 
de specialitate al Primarului Municipiului Orăștie, Instituțiilor și Serviciilor publice 
aparținătoare Consiliului Locat Orăștie. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind completarea anexei la H.C.L. nr. 309/2018 referitoare la stabilirea 
salariilor de bază ale funcționarilor publici și ale personalului contractual din cadrul 
familiei ocupaționale “Administrație” din Aparatul de specialitate al Primarului 
Municipiului Orăștie și Serviciile publice subordonate Consiliului Local al municipiului 
Orăștie. 
 Dl director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de Direcția Administrație 
Publică Locală – Compartiment Resurse umane. 
 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 9 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.92/2021 privind completarea anexei la H.C.L        
nr.309/2018 referitoare la stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și ale 
personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din Aparatul de 
specialitate al Primarului Municipiului Orăștie și Serviciile publice subordonate 
Consiliului Local al municipiului Orăștie. 
 La punctul 20 al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Orăștie în 
Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 
,,SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL 
HUNEDOARA”. 
 Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație 
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Publică Locală. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru administrație locală, juridică și de disciplină. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin întreabă că, în momentul de față nu avem 
reprezentant în această asociație?  I se răspunde de către dl director Costoiu Călin care 
arată că, avem reprezentant în asociație, dar în anumite hotărâri, cum este si cazul 
prezentului proiect de hotărâre trebuie acordat un mandat special, iar reprezentantul 
Municipiului Orăștie este dl primar. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan menționează că, operatorul a emis facturi cu titlu 
executoriu pentru fiecare unitate administrativ-teritorială pentru toți cetățenii care nu au 
încheiate contracte, este o aberație, noi nu putem verifica cine are contract și cine nu, 
tocmai de aceea se dorește luarea unor măsuri. Totodată, arată că, tocmai din acest motiv 
trebuie să ne pregătim și de o perioadă în care nu se vor colecta deșeurile, este o 
chestiune extrem de delicată, iar operatorii din acest domeniu, au reușit să modifice 
legislația în favoarea lor. 
 Dl director Costoiu Călin arată că, operatorul facturează către primării, noi refuzăm 
să plătim, ulterior aceștia se adresează executorului și o pun în executare. 
 Dl secretar general precizează  că, operatorul a luat de la statistică numărul 
populației fac diferența între numărul de contracte încheiate și diferența o facturează 
către primărie, chiar dacă multe persoane nu mai locuiesc în Orăștie.    
 Dl director Costoiu Călin menționează faptul că, Municipiul Orăștie a reușit 
suspendarea executării, dacă nu se obține suspendarea până la soluționarea cauzei, se 
trece la executare și blocarea conturilor. 
   
 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,                dl secretar 
general 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 10 voturi. 
 După pauză, dl secretar general Teodor Iordan prezintă buletinul 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, 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 18 consilieri locali prezenți au votat, fiind înregistrate un număr de 18 voturi 
„pentru.” 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Este adoptată Hotărârea nr.93/2021 privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului Municipiului Orăștie în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE 
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DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,,SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE 
A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA”. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, 
evidența şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza 
administrativ-teritorială a Municipiului Orăștie. 
 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 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.94/2021 privind aprobarea Regulamentului privind 
procedura pentru înregistrarea, evidența şi radierea vehiculelor pentru care există 
obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Orăștie. 
 La punctul 22 al ordinii de zi, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea Regulamentului pentru închirierea prin atribuire directă a 
unei suprafețe de pășune proprietatea privată a Municipiului Orăștie aprobat prin H.C.L 
nr.41/2021. 
 Dl director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de Direcția Administrație 
Publică Locală. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia prezintă raportul de avizare al comisiei 
pentru administrație locală, juridică și de disciplină. 
 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.95/2021 privind modificarea Regulamentului pentru 
închirierea prin atribuire directă a unei suprafețe de pășune proprietatea privată a 
Municipiului Orăștie aprobat prin H.C.L nr.41/2021. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre  privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfășurarea 
activităților temporare în zone publice pe raza municipiului Orăștie. 
 Dna Ivașcu Gianina prezintă raportul întocmit de Serviciul Administrarea 
Domeniului Public și Privat. 
 Dl consilier local Iordăchescu Nicolae arată că, în urma discuțiilor purtate în cadrul 
comisiei pentru servicii publice și comerț, muncă și protecție socială, dl consilier local 
Jula Radu Ioan a propus ca taxa de ocupare a domeniului public să fie de 80 lei/mp/lună, 
doar pentru comercianții care solicită închirierea pe o perioadă mai mare de o lună. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin întreabă dacă se solicita închirierea pe o 
perioadă mai mică de o lună, care va fi cuantumul taxei. 
 Dl director Costoiu Călin arată că, în această situație se va percepe o taxă de 17 
lei/mp/zi, așa cum s-a aprobat prin hotărârea privind stabilirea impozitelor și taxelor 
locale pe anul 2021. 
 Dl consilier local Bota Adrian întreabă unde se vor putea amplasa acești comercianți 
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și îl interesează în mod special zona centrală. Din punctul dansului de vedere, 
comerciantul are un magazin și plătește taxe, impozite, asigură salariile angajaților, iar 
când vine de exemplu ziua de 8 martie când să vândă și el, vine speculantul își 
amplasează taraba în fața magazinului și i-a luat toată vânzarea, când a terminat pleacă și 
se mută în altă zonă și face același lucru și consideră că, nu este corect față de cei care au 
magazine. Dânsul este de părere că, ar trebui făcută o diferențiere în funcție de zonă, una 
e să vinzi în centru și alta în piață. 
 Dl director Costoiu Călin arată că, pentru piață este alt regim, sunt taxe speciale,  iar 
activitatea este coordonata de Administrația Piețelor. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin este de părere că, poate ar trebui să se 
stabilească și locurile unde se pot amplasa acești comercianți. 
 Dl primar ing.Ovidiu Balan arată că, s-a pornit de la faptul că, la Arena Park sunt 
comercianți care doresc să vândă și nu le putem încasa o taxă de       17 lei/mp/zi, în 
week-end este într-adevăr mai multă lume, dar în cursul săptămânii nu prea sunt 
cumpărători și pentru a veni în sprijinul lor am propus această taxă. 
 Dl director Costoiu Călin precizează faptul că, pentru zona centrală este percepută o 
taxă de 17 lei/mp/zi, este un alt regim, care se aplică și pentru terasele sezoniere.      
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
amendamentului comisiei și a proiectului de hotărâre este de             10 voturi.  
 Amendamentul comisiei de specialitate se supune la vot și se aprobă cu unanimitate 
de voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.96/2021 privind aprobarea Regulamentului privind 
organizarea şi desfășurarea activităților temporare în zone publice pe raza municipiului 
Orăștie. 
 La punctul 24 al ordinii de zi, dl primar expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind propunerea de trecere a unor terenuri din proprietatea Statului Român în 
proprietatea privată a actualilor deținători ai construcțiilor.   
 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. 
 Dl secretar general arată 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.97/2021 privind propunerea de trecere a unor terenuri 
din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a actualilor deținători ai 
construcțiilor. 
 Dna consilier local Ardelean Dana Alina solicită permisiunea de a se retrage de la 
lucrările ședinței datorită unor probleme de serviciu. 
 Solicitarea dnei consilier local se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă 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 iunie 2021. 
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 Dl director Costoiu Călin dă citire raportului 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. 
 Președintele de ședința solicită consilierilor locali să facă propuneri nominale pentru 
alegerea președintelui care va conduce ședințele Consiliului local în luna iunie 2021. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia o propune pe dna consilier local Giurgiu 
Margareta. 
 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. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.98/2021 privind alegerea dintre membrii Consiliului Local 
al Municipiului Orăștie a unui președinte de ședință care va conduce ședințele în luna 
iunie 2021. 
 La punctul 26 al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Centrului 
Rezidențial pentru Vârstnici Orăștie. 
 Dna director Oltean Mihaela prezintă raportul întocmit de Direcția Publică de 
Asistență Socială Orăștie. 
 Dna consilier Cîndea Lenuța Aurelia dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru administrație locală, juridică și de disciplină. 
 Dl secretar general arată 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.99/2021 privind hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcționare a Centrului Rezidențial pentru Vârstnici 
Orăștie. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L nr.38/2021 referitoare la aprobarea 
Regulamentului de funcționare a Parcului „ORĂȘTIE ARENA PARK” din municipiul 
Orăștie. 
 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 9 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.100/2021 privind modificarea și completarea H.C.L 
nr.38/2021 referitoare la aprobarea Regulamentului de funcționare a Parcului „ORĂȘTIE 
ARENA PARK” din municipiul Orăștie. 
 La punctul 28 al ordinii de zi, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.54/2021 referitoare la aprobarea 
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trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Orăștie a terenului înscris 
în CF nr.63895. 
 Dl director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de Direcția Administrație 
Publică Locală. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia prezintă raportul de avizare al comisiei 
pentru administrație locală, juridică și de disciplină. 
 Dl secretar general arată 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.101/2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local 
nr.54/2021 referitoare la aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al 
municipiului Orăștie a terenului înscris în                 CF nr.63895. 
 În continuare, președintele de ședință îi dă cuvântul dlui Moș Marius Dumitru, șef 
Serviciu Poliția Locală Orăștie a cărui prezență a fost solicitată de către consilierii locali 
cu ocazia ședinței ordinare din luna aprilie 2021. 
 Dl jr.Moș Marius Dumitru face o prezentare succintă a Serviciului Poliția Locală și 
a activității pe care aceasta o desfășoară pe domeniile specifice. Dânsul arată că, în ceea 
ce privește interpelarea formulată în ședința anterioară în legătură cu situația de pe 
str.T.Vladimirescu, Plantelor și Digului, dorește să precizeze faptul că, din data de 
18.03.2020 și până în data de 19.05.2021, Poliția Locală a fost preluată pe linia 
conducerii operaționale de către Poliția Națională, astfel că, toate activitățile desfășurate 
de către polițiștii locali au coordonate de către Poliția Națională. În ceea ce privește zona 
anterior menționată, este o zonă mai deosebită a orașului, în permanență există pericolul 
să fie tulburată ordinea și lini ștea publică, prin acte de violență. Poliția Locală Orăștie în 
momentul de față nu are dotarea și nu dispune de posibilități materiale specifice pentru a 
interveni în acest sens, cu atât mai mult cu cât partea de restabilire revine Jandarmeriei 
Române, nici Poliția Municipală nu desfășoară activități pe această linie. Totodată, 
precizează că, la nivelul municipiului Orăștie nu avem forțe de jandarmi, cu toate că, 
exista un detașament în Orăștie, dar care dispune de efective pentru zona Costești, 
Geoagiu, iar la nivelul municipiului Orăștie asigură ordinea în zona școlilor și a 
instanțelor judecătorești. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin arată că, în ședința anterioară a fost 
prezent un reprezentant al Jandarmeriei, care ne-a spus că există o colaborare cu Poliția 
Națională și Locala și este surprins să afle că, Jandarmeria care are un detașament în 
Orăștie, nu are competență și pe raza municipiului nostru. 
 Dl jr.Moș Marius precizează faptul că, Poliția Locală nu se poate adresa direct 
Jandarmeriei, atunci când este nevoie solicitarea se face direct către Poliția Națională, iar 
Jandarmeria răspunde solicitărilor venite din partea Poliției Naționale. 
 Dl consilier local Bota Adrian arată că, în discuția care a avut loc în ședința din luna 
aprilie nu s-a pus problema săvârșirii unor acte de violență, ci despre faptul că, în acea 
zonă se adună mai multe persoane care fac gălăgie, beau, sparg sticle ideea este că, 
Poliția Locală ar trebui să treacă și să își facă simțită prezența. 
   Dl jr.Moș Marius menționează faptul că, Poliția Locala are stabilite itinerarii pe 
ore, zilnic se patrulează în zonă de cel puțin două sau trei ori, mai ales că, în zonă există 
depozitul de deșeuri al municipiului care este închis, deci implicit se trece și prin acea 
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zonă. Totodată, arată că, atât Poliția Națională, cât și Jandarmeria pot aplica sancțiuni 
cetățenilor pentru tulburarea ordinii și lini știi publice conform Legii nr.61/1991, 
problema este că nu pot fi aplicate două sancțiuni în același timp pentru aceeași faptă. În 
ceea ce privește confiscarea bunurilor, aceasta se face pe bază de proces verbal, prin 
depozitarea obiectelor în camera de corpuri delicte pe care doar Jandarmeria o are și 
Poliția, dar doar la nivel județean. 
 Dl consilier local Suciu Nicolae arată că, în ultima lună a avut nevoie de sprijinul 
Poliției Locale și ține să îi mulțumească dlui Moș Marius pentru rapiditatea cu care a 
acționat, dânsul s-a adresat Poliției Naționale și a depus o sesizare, de ce se răspunde atât 
de greu la o solicitare, până în prezent nu are niciun răspuns  din partea acestora.  
 Dl jr.Moș Marius precizează că, Poliția Națională ca de altfel orice altă instituție are 
un termen prevăzut de lege în care trebuie să răspundă la o solicitare, iar cu privire la 
colaborarea între instituții, aceasta este una foarte bună. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie este de părere că, având în vedere faptul că, Poliția 
Locală a revenit în subordinea autorităților locale își exprimă speranța că vor dispărea 
cerșetorii din zona centrelor comerciale, a semnalat această problemă de ori câte ori a 
fost prezentă la ședințele de consiliu și Poliția, dar din păcate nu s-a făcut nimic în acest 
sens. 
 Dl jr.Moș Marius precizează că, în cursul lunii aprilie 2021 Poliția Locală împreună 
cu Direcția Publică de Asistență Socială Orăștie a desfășurat pe parcursul mai multor zile 
o campanie pe linia prevenirii cerșetoriei, au fost făcute acțiuni de constatare și 
sancționare pe această linie. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan menționează faptul că, sunt mulți cerșetori care vin din 
alte localități și zone din țară și care acționează în special în zona blocurilor, sună la 
interfon și reușesc chiar să pătrundă în scările blocurilor, sunt aduși cu mașinile din alte 
zone și acționează pe raza municipiului. 
 Dl consilier local Bota Adrian dorește să aducă în discuție situația din zona centrală 
a municipiului, în momentul de față nu se mai poate circula în această zonă și datorită 
lucrărilor care au loc. Dânsul nu a înțeles de ce a fost închis drumul către fosta fabrica 
Vidra, s-a săpat un șanț, deci s-ar putea circula exact ca înainte, s-a montat un semn și s-a 
pus un polițist local la farmacie, care aplică amenzi într-o veselie. În cursul zilei de ieri a 
fost să cumpere două țevi de la un magazin de profil, i-a spus polițistului local că trebuie 
să intre cu mașina că nu poate duce acele țevi din cauza unor probleme de sănătate până 
la Liceul Chimic, nu a găsit înțelegere și a fost amendat. Dânsul este de părere că, dacă se 
va continua pe această linie, nu vede ce viitor mai pot avea magazinele din zona centrală, 
cam astă e mesajul, comercianții își pierd clientela în acest mod, ar trebui găsită o soluție, 
să se circule într-un singur sens. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan arată că, nu vrea să le țină partea celor de la Poliția 
Locală și le-a transmis că, nu își dorește să îi vadă pe politiști stând la pândă, iar 
închiderea zonei centrale s-a făcut cu avizul Poliției Rutiere, orice decizie în acest sens se 
face cu avizul acestora. Lucrările demarate în zona adiacentă zonei centrale e clar că vor 
dura destul de mult, e clar că, agenții economici vor avea de suferit, nu avem ce face în 
momentul de față. De asemenea, arată că, zona centrală este distrusă, trebuie să investim 
iarăși câteva sute de milioane, să cumpăram granit, fiindcă este praf, inclusiv trotuarele, 
din cauza traficului care există în zona centrală și e clar că în viitor nu mai pot exista 
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acolo magazine de bricolaj, dar e clar că acest gen de magazine trebuie să existe în zone 
în care să se asigure și locuri de parcare.  
 
 Dl consilier local Bota Adrian întreabă dacă pe viitor se va mai circula pe zona 
centrala și în ce condiții?.  
 Dl primar menționează că, se va redeschide cel puțin în zona magazinelor, dar se va 
restricționa accesul mașinilor de mare tonaj, vor putea parca autocarele de exemplu, dar 
va fi un pavaj destinat circulației pietonilor. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie arată că, a fost o perioada când existau acele 
blocatoare, a durat câteva luni și gata. Dl primar este de părere că, acei stâlpi hidraulici se 
pot reactiva și să redevină funcționali, regulamentul privind circulația în zona centrală a 
fost modificat de mai multe ori și nici acesta nu este bun, tot mai multe dale sunt 
dislocate, este un trafic intens. Pe viitor în zona teraselor și până la Biblioteca 
municipală, nu se va circula așa cum se circulă în prezent și își dorește un trafic exclusiv 
pietonal, cel puțin asta este ideea. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin este de părere că, ar trebui ca Poliția 
Locală să vină trimestrial în Consiliul local și să se prezinte o situație, consilierii locali să 
își spună părerea, astfel încât să își această instituție să își îmbunătățească activitatea.  
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
            Președinte de ședință,                                                  Secretar General, 
     ing.DEPCIA Gheorghe Sorin                                         jr.Teodor IORDAN 


