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           ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 24.04.2019 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, Paşca Ioan şi Sechi Dan Mihail. 
 La şedinŃă participă primar Ovidiu Bălan, viceprimar łambă Alin Adam, secretar 
Teodor Iordan, directori din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi mass-
media locală. 
 Preşedintele de şedinŃă, d-l consilier łambă Alin Adam prezintă următorul 
proiect al ordinii de zi :  
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Orăştie 
pe anul 2019. 
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării cu rata inflaŃiei a impozitelor şi 
taxelor care constau într-o anumită suma în lei sau care sunt stabilite pe baza unei 
anumite sume în lei, a taxelor speciale, precum şi limitele amenzilor care se fac venit 
la bugetul local. 
 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului achiziŃiilor publice aferent 
Proiectului „ConstrucŃie şi dotare creşă nouă, strada Luminii, nr.10, Municipiul 
Orăştie”. 
 4.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.74/2017  referitoare la 
aprobarea cererii de finanŃare a proiectului Creşterea eficienŃei energetice a clădirilor 
rezidenŃiale din municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara – Proiect nr.2 şi a cheltuielilor 
legate de proiect (eligibile şi neeligibile), în conformitate cu ultima formă a bugetului 
actualizat în urma etapei de evaluare şi selecŃie. 
 5.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 204/2016 referitoare la 
aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul ,,Canalizare pe strada N.Titulescu, zona blocuri Uzina Mecanică din 
municipiul Orăştie”.   
 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinŃe construite din 
fonduri ANL situate în blocurile nr.81 din str.Pricazului, municipiul Orăştie solicitate 
de titularii contractelor de închiriere. 
 7.Proiect de hotărâre privind instituirea unor taxe speciale pentru persoanele 
fizice şi juridice din Municipiul Orăştie care închiriază utilaje din dotarea Serviciului 
Public de Gospodărire Municipală Orăştie. 
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 8.Proiect de hotărâre privind modificarea componenŃei nominale a Comisiei 
Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Municipiului Orăştie aprobată prin 
H.C.L nr.3/2018.   
 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Regiei Publice Locale Ocolul Silvic „Valea Orăştiei” R.A Orăştie pe anul 2019. 
 10.Proiect de hotărâre privind transformarea unui post de natură contractuală 
vacant de muncitor calificat, tr.III în şofer I din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului Municipiului Orăştie -  DirecŃia tehnică, Serviciul Administrarea 
domeniului public şi privat – Compartiment „Infrastructură urbană”. 
 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru 
pajiştile proprietarilor şi/sau deŃinătorilor legali din Municipiul Orăştie. 
 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare 
între Municipiul Orăştie şi Casa JudeŃeană de Pensii Hunedoara. 
 13.Proiect de hotărâre privind inventarierea unor terenuri intravilane în 
proprietatea privată a Municipiului Orăştie. 
 14.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.30/2019 referitoare la 
închirierea, prin licitaŃie publică, a unui spaŃiu situat în Municipiul Orăştie, 
Str.Octavian Goga, nr.25. 
 15.Proiect de hotărâre  privind revocarea HCL nr.31/2019 referitoare la 
închirierea, prin licitaŃie publică, a imobilului situat în Municipiul Orăştie, Str.Andrei 
Şaguna, nr.16. 
 16.Proiect de hotărâre  privind aprobarea repartizării fondurilor din bugetul local 
pe anul 2019 capitolul 67.02 „Cultură, recreere şi religie” pentru fiecare manifestare 
aprobată în Programul manifestărilor culturale, artistice şi sportive” ce se vor 
desfăşura pe parcursul anului 2019 în municipiul Orăştie. 
 17.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al 
municipiului Orăştie pe anul 2019 în vederea organizării „Maialului Orăştian”. 
 18.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al 
municipiului Orăştie pe anul 2019 în vederea organizării „Zilei InternaŃionale a 
Copilului”.  
 În afara ordinii de zi, d-l primar propune : 
 19.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuŃiei bugetelor pe trimestrul I al 
anului 2019. 
 20.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe 
construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.82, apartamentul nr.4 din municipiul 
Orăştie, str.Pricazului. 
 21.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentaŃiei tehnico-
economice (faza SF/DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: 
„Modernizarea şi eficientizarea iluminatului public în Municipiul Orăştie”. 
 22.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului şi a cheltuielilor legate de 
proiectul „Modernizarea şi eficientizarea iluminatului public în municipiul Orăştie”. 
 23.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaŃiilor Municipiului Orăştie pentru 
anul 2019. 
 24.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al 
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municipiului Orăştie pe anul 2019 pentru deplasarea Grupului Folcloric „Lele de la 
Orăştie” al Casei de Cultură „Alexandru GrozuŃă” Orăştie la Festivalul InternaŃional 
de muzică şi dans „MAY NOTE” de la Czestochowa - Polonia în perioada 03 - 07 mai 
2019. 
 25.Informare privind vizita efectuata de o delegaŃie a Municipiului Orăştie în 
oraşul înfrăŃit Jerash – Iordania în perioada  08 – 13 aprilie 2019. 
 Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerile ulterioare este supus la vot şi 
aprobat în unanimitate.  
 La primul punct al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Orăştie pe anul 2019. 
 D-na director Jorza Lucia face o prezentare succintă a raportului întocmit de 
Directia economica. 
 D-l consilier łambă Alin Adam dă citire, pe rând, rapoartelor de avizare ale 
comisiei economice şi comisiei pentru urbanism. 
 D-na consilier Cîndea LenuŃa Aurelia prezintă raportul de avizare al comisiei 
pentru învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte. 
 D-l consilier Petre Radu  OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie locală, 
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l consilier Stănculesc Valentin Silviu dă citire, raportului de avizare al 
comisiei pentru servicii şi comerŃ. 
 D-l viceprimar propune suplimentarea cu suma de 20 mii lei a bugetului pentru 
achiziŃionarea fostului sediu al A.J.V.P.S Hunedoara, urmând ca suma să fie retrasă de 
la obiectivul „Dotare sediu Primăria nouă ”. 
 D-na consilier Chira Adriana întreabă dacă în buget s-a prevăzut alocarea sumei 
pentru sterilizarea câinilor cu stăpân de rasă comună, având în vedere că prin H.C.L 
nr.259/2018 se prevede ca în bugetul local pe anul 2019 să se prevadă suma de 19 mii 
lei. 
 D-l primar arată că, avem o hotărâre de consiliu adoptată în cursul anului 2018 
prin care se alocă bani pentru bugetul anului în curs nu avem voie să aprobăm un 
asemenea act. 
 D-na consilier Chira Adriana arată că, aşa este prevăzut în hotărârea de consiliu 
mai sus amintită, că se va aloca respectiva sumă din bugetul local pe anul 2019, este 
publicată pe site-ul Primăriei şi ea devine obligatorie din momentul aducerii la 
cunoştinŃa  DirecŃiei economice. 
 D-l primar întreabă dacă suntem obligaŃi să plătim o sumă în baza unei hotărâri 
adoptată în cursul anului trecut în HCL nr.259/2018.. 
 D-l secretar arată că, se prevedea  o sumă ce va fi cuprinsă în bugetul local pe 
anul 2019, dar se poate aproba şi la rectificarea bugetului. 
 D-na consilier Chira Adriana arată că, se prevede în hotărâre ca suma trebuie 
cuprinsă în bugetul pe acest an sau măcar să fie prevăzută o parte din această şi 
întrebă din nou dacă s-a prevăzut suma respectivă. 
 D-na director economic arată că, în momentul de faŃă nu este prevăzută, în buget 
avem cuprinsă doar contribuŃia noastră la  AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară 
,,Serviciul JudeŃean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”. 
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 D-na consilier Chira Adriana arată că, trebuia prevăzută acea suma în bugetul 
local, era obligatoriu acest lucru conform prevederilor respectivei hotărâri. 
 D-l viceprimar o întreabă pe d-na consilier Chira Adriana dacă doreşte să 
formuleze un amendament în acest sens. 
 D-na consilier Chira Adriana arată că, nu are ce amendament să formuleze, este o 
hotărâre de consiliu în acest sens. 
 D-l viceprimar întrebă dacă doreşte totuşi să formuleze un amendament concret. 
 D-na consilier Chira Adriana arată că, propune să fie prinsă măcar o parte din 
suma de 19 mii lei, şi anume 5 mii lei, sumă care să fie retrasă din bugetul prevăzut 
pentru manifestările culturale pe anul 2019, ca să se poate demara această operaŃiune 
de sterilizare. 
 D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, respectiva hotărâre este obligatorie 
şi trebuia luată în considerare la întocmirea proiectului de buget pe acest an. 
 D-l primar arată că, bugetul se întocmeşte în funcŃie de disponibilităŃile şi 
necesităŃile bugetare locale existente. 
 D-l consilier Popa Dorin arată că, la Şcoala Gimnazială „dr.A.Vlad” ar fi nevoie 
de o sumă de 70 mii lei pentru reparaŃia parŃială a acoperişului în zona unde este 
necesar a se interveni de urgenŃă, este o intervenŃie pe aproximativ 100 mp, urmând a 
se schimba Ńigla şi laturile si astfel ploaia nu s-ar mai infiltra de la etajul 3 până 
aproape la parter. Propunerea dânsului este ca suma să fie suportată de la capitolul 
„FinanŃări nerambursabile”          ( 50 mii lei) şi de la bugetul clubului sportiv 
municipal „Dacia Orăştie 2010” (20 mii lei). Totodată, mai arată că, de la cele două 
capitole bugetare ar putea fi retrasă suma respectivă, la culte şi la club sportiv se poate 
face ulterior o rectificare şi astfel s-ar rezolva o problemă mult mai urgentă, care 
există în acest moment la şcoală. 
 D-l consilier Stănculesc Valentin Silviu arată că, într-adevăr acoperişul are 
nevoie de reparaŃii, s-a făcut estimativ o evaluare şi ar fi mai bine să îşi spună părerea 
eventual o firma de profil şi se poate face o rectificare de buget oricând prin care să se 
prevadă suma necesară realizării reparaŃiilor. 
 D-l viceprimar arată că, respectiva lucrare se poate lua prin achiziŃie directă şi în 
termen de 5 zile poate fi şi achiziŃionată.  
 D-l consilier Popa Dorin Ioan arată că, până la următoarea rectificare în luna 
august, până se licitează, până se stabileşte constructorul, trece vremea şi ne vom trezi 
în toamnă cu acoperişul nereparat. 
 D-l viceprimar arată că, de la achiziŃionarea lucrării, având în vedere că este 
vorba de 100 mp de acoperiş, se pot finaliza lucrările în cel mult o lună şi jumătate, 
după luarea vacanŃei de vară se va putea rezolva şi această problemă. 
 D-l consilier Popa Dorin Ioan consideră că, la clubul sportiv nu este nevoie în 
acest moment de întreagă sumă şi la culte le putem rectifica ulterior bugetul, trebuie 
puse lucrurile în balanŃă, această problema a şcolii comparativ cu alte obiective, care 
nu necesită cheltuieli foarte urgent, din punctul de vedere al dânsului prioritară este 
şcoala. 
 D-l viceprimar arată că, şcolile din municipiul nostru trebuie să recunoaştem că 
arată foarte bine, la fel şi spitalul municipal şi în anii precedenŃi au fost alocate sume 
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atât pentru învăŃământ, cât şi pentru culte. 
 D-l consilier Popa Dorin Ioan arată că, în buget de exemplu este prevăzută suma 
de 50 mii lei, cât ar fi aproximativ nevoie pentru reparaŃia acoperişului. Respectiva 
sumă este prevăzută pentru reparaŃii spaŃii internat Jandarmerie, deci nu reparăm 
acoperişul la scoală, dar prevedem pentru un spaŃiu care nu este folosit în prezent. 
 D-l primar Ovidiu Bălan este de părere să nu se mai dramatizeze această 
problemă si este necesar să schimbăm Ńigla şi la celelalte şcoli, această problemă nu 
este recentă. 
 D-l consilier Popa Dorin Ioan arată că, după iarna grea care a fost, acoperişul s-a 
deteriorat pe o anumita suprafaŃă şi acum se vede prin el. 
 D-l consilier Stănculesc Valentin Silviu arată că, acoperişul nu este într-o stare 
chiar aşa critică, nu stă să cadă, nu putem stabili o sumă de bani fără o evaluare 
tehnica corectă a valorii lucrării. 
 D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, la lucrările pentru spaŃiu internat 
Jandarmerie s-a făcut o estimare a unei firme sau la alte lucrări prevăzute, toate sunt 
estimări.  
 D-l consilier Stoica Constantin Nicolae consideră că, nu ar trebui să votăm în 
anumite situaŃii în funcŃie de cine conduce şi ce culoare politică are instituŃia căreia îi 
acordăm banii. Totodată, dânsul are convingerea că, la celelalte licee şi scoli nu s-a 
făcut vreo expertiză tehnică, avem o sumă de la vreun expert în construcŃii, răspunsul 
este nu, toate sumele s-au votat după cum au fost propuse de ordonatorul de credite. 
Din punctul de vedere al dânsului este o discriminare să cerem la o şcoală care este 
condusă de d-l consilier Bulz Dionisie şi care este liberal, să nu îi dăm niciun ban şi la 
celelalte şcoli să dăm bani fără nicio expertiza şi dânsului să îi cerem realizarea unei 
expertize, este vorba de discriminare şi nu este cazul să o facem. 
 D-l viceprimar arată că, dânsul nu a cerut nicio expertiză şi să încercăm să nu 
mai politizam şedinŃele de consiliu local. 
 D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, nu s-a adresat direct 
viceprimarului, ci consilierilor şi d-lui primar, în special. 
 D-l viceprimar arată că, pe de o parte are şi calitatea de consilier local şi de aceea 
a dorit să facă această precizare. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
amendamentelor şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Amendamentul d-lui viceprimar se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 
 Amendamentul d-nei consilier Chira Adriana se supune la vot fiind consemnate 5 
voturi „pentru”, iar 11 consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 Amendamentul d-lui consilier Popa Dorin Ioan se supune la vot fiind 
consemnate 4 voturi „pentru”, iar 12 consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi se aproba cu 12 voturi „pentru” şi 4 
abŃineri. 
 Se adoptă Hotărârea nr.74/2019 privind aprobarea bugetului general al 
municipiului Orăştie pe anul 2019. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
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hotărâre privind aprobarea indexării cu rata inflaŃiei a impozitelor şi taxelor care 
constau într-o anumită suma în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în 
lei, a taxelor speciale, precum şi limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local. 
 D-na ec.Căstăian Dina prezinta raportul întocmit de Serviciul Impozite şi taxe 
locale. 
 D-l consilier łambă Alin Adam arată că, în comisia economică, proiectul de 
hotărâre a fost avizat favorabil. 
 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 12 voturi „pentru”, iar                  4 
consilieri s-au abŃinut de la vot (Chira Adriana, Molocea Mihai Iulian, Popa Dorin 
Ioan şi Stoica Constantin Nicolae). 
  Este adoptată Hotărârea nr.75/2019 privind aprobarea indexării cu rata inflaŃiei a 
impozitelor şi taxelor care constau într-o anumită suma în lei sau care sunt stabilite pe 
baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale, precum şi limitele amenzilor care se 
fac venit la bugetul local. 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea Programului achiziŃiilor publice aferent Proiectului „ConstrucŃie şi dotare 
creşă nouă, strada Luminii, nr.10, Municipiul Orăştie”. 
 D-l ing.Pojoni Oliver prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – 
compartiment achiziŃii publice. 
 D-nii consilieri łambă Alin Adam şi Stănculesc Valentin Silviu dau citire, pe 
rând, rapoartelor de avizare ale comisiei economice şi comisiei pentru servicii şi 
comerŃ. 
 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. 
 Se adoptă Hotărârea nr.76/2019 privind aprobarea Programului achiziŃiilor 
publice aferent Proiectului „ConstrucŃie şi dotare creşă nouă, strada Luminii, nr.10, 
Municipiul Orăştie”. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea HCL nr.74/2017 referitoare la aprobarea cererii de 
finanŃare a proiectului Creşterea eficienŃei energetice a clădirilor rezidenŃiale din 
municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara – Proiect nr.2 şi a cheltuielilor legate de proiect 
(eligibile şi neeligibile), în conformitate cu ultima formă a bugetului actualizat în 
urma etapei de evaluare şi selecŃie. 
 D-na ec.Opra Ramona dă citire raportului 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 dacă există acordul 
proprietarilor pentru schimbarea tâmplăriei? I se răspunde de către d-na Opra 
Ramona, care arată că, a fost obŃinut acordul majorităŃii locatarilor, iar celor care nu 
şi-au dat acordul nu li se va înlocui tâmplăria.  
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
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este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.77/2019 privind modificarea HCL nr.74/2017  
referitoare la aprobarea cererii de finanŃare a proiectului Creşterea eficienŃei 
energetice a clădirilor rezidenŃiale din municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara – 
Proiect nr.2 şi a cheltuielilor legate de proiect (eligibile şi neeligibile), în conformitate 
cu ultima formă a bugetului actualizat în urma etapei de evaluare şi selecŃie. 
 În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
modificarea HCL nr. 204/2016 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Canalizare pe strada N.Titulescu, 
zona blocuri Uzina Mecanică din municipiul Orăştie”.   
 D-l ing.Pojoni Oliver prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul 
Dezvoltare Locală şi Proiecte. 
 D-l consilier łambă Alin Adam dă citire raportului de avizare al comisiei 
economice. 
 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.  
 Se adoptă Hotărârea nr.78/2019 privind modificarea HCL nr. 204/2016 
referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul ,,Canalizare pe strada N.Titulescu, zona blocuri Uzina Mecanică din 
municipiul Orăştie”.   
 La punctul 6 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinŃe construite din fonduri ANL situate 
în blocurile nr.81 din str.Pricazului, municipiul Orăştie solicitate de titularii 
contractelor de închiriere. 
 D-na ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie locală, 
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 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.79/2019 privind aprobarea unui schimb de locuinŃe 
construite din fonduri ANL situate în blocurile nr.81 din str.Pricazului, municipiul 
Orăştie solicitate de titularii contractelor de închiriere. 
 În continuare, d-l viceprimar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind instituirea unor taxe speciale pentru persoanele fizice şi juridice din 
Municipiul Orăştie care închiriază utilaje din dotarea Serviciului Public de 
Gospodărire Municipală Orăştie. 
 D-l ing.Colhon Andrei dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-nii consilieri łambă Alin Adam şi Stănculesc Valentin Silviu prezintă, pe rând, 
rapoartele de avizare ale comisiei economice şi comisiei pentru servicii şi comerŃ. 
 D-l consilier Popa Dorin Ioan arată că, există o hotărâre de consiliu pentru 
deşeurile vegetale şi care stabileşte ca acestea să fie colectate gratuit. 
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 D-l viceprimar arată că, la aceea dată SC Activitatea Goscom SA Orăştie colecta 
acele deşeuri, iar prin prezentul proiect de hotărâre angajaŃii Serviciului Public de 
Gospodărire Municipală Orăştie în limita timpului disponibil pot merge să colecteze 
aceste deşeuri. 
 D-l primar arata ca, poate ar trebui revocată acea hotărâre, dacă vine Curtea de 
Conturi ne va atrage atenŃia că nu putem face un serviciu fără a se plăti pentru acesta. 
 D-l secretar arată că, revocarea unei hotărâri se face în mod expres sau tacit, dacă 
se adoptă o altă hotărâre şi dispune contrariu, se aplică ultima hotărâre, deci nu este 
nevoie de o revocare expresă. 
 D-l consilier Popa Dorin Ioan arată că, din câte înŃelege cetăŃenii care solicită 
acest serviciu, vor fi nevoiŃi să plătească 90 lei, adică acesta este tariful minim, trebuie 
avut în vedere că pot fi situaŃii care trebuie tratate diferit, e cam mult să plăteşti de 
exemplu pentru doi saci de iarbă rezultaŃi în urma tunderii gazonului un asemenea 
tarif.   
 D-l primar arată că, pentru a nu ne trezi cu depuneri necontrolate s-a  venit cu 
această propunere prin care dorim să prevenim, pe viitor va trebui înfiinŃat un centru 
de colectare, unde se vor cântări deşeurile şi se va plăti în consecinŃă. Totodată, dânsul 
mai arată că, de exemplu cetăŃenii aruncă la punctele de colectare selectivă sticla de 
geam, care nu se încadrează în acest tip de deşeuri. În aceeaşi ordine de idei, arată că, 
se pare că unele firme care nu au contract şi au declarat că produc 1 mc/lună şi ele de 
fapt produc mult mai mult, duc la tomberoanele destinate populaŃiei deşeurile de 
hârtie şi în special cartoane, ceea ce nu este corect, deci suntem nevoiŃi datorită 
acestui fapt să mai facem o muncă în plus. O altă problemă întâmpinată este legată de 
faptul că, în rampa de pe str.9 Mai, se aruncă nu doar materiale rezultate din 
construcŃii, ci şi alte tipuri de deşeuri, chiar şi anvelope şi din informaŃiile care le 
avem aruncă şi firmele de vulcanizare din localităŃile limitrofe. 
 D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, dânsul coseşte iarba din zona 
verde aflată în vecinătatea locuinŃei sale şi întreabă ce va face cu aceasta, nu i se pare 
corect să o depoziteze în propria gospodărie, întrucât iarba respectivă a fost cosită de 
pe un teren proprietate publică. 
 D-l primar arată că, iarba va putea fi transformată în compost vegetal, dânsul 
putând proceda în acest fel cu iarba care o coseşte. Totodată, mai arată că, trebuie 
autorizată o zona pentru aceste deşeuri, însă acest lucru implică o întreagă logistică, 
trebuie o persoană angajată, iar în momentul de faŃă nu ne permitem acest lucru, zona 
de depozitare de pe str.9 Mai este funcŃională, dar problema este că se generează 
foarte multe deşeuri şi poate ar trebui instituită o taxă pentru depozitare deşeuri inerte, 
poate chiar prin acest proiect de hotărâre. 
 D-l secretar arată că, pentru a institui o nouă taxă trebuie urmată procedura 
prevăzută de Legea nr.52/2003 privind transparenŃa decizională în administraŃia 
publică 
 D-l consilier Stoica Constantin Nicolae consideră că, nu putem transforma aceea 
zonă din prelungirea str.9 Mai în groapă de gunoi, o soluŃie pentru controlul şi 
sancŃionarea celor care depozitează alte materiale decât cele stabilite, este aceea a 
montării unor camere de supraveghere.  
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 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. 
 Se adoptă Hotărârea nr.80/2019  privind instituirea unor taxe speciale pentru 
persoanele fizice şi juridice din Municipiul Orăştie care închiriază utilaje din dotarea 
Serviciului Public de Gospodărire Municipală Orăştie. 
 La punctul 8 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea componenŃei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare 
a Teritoriului şi Urbanism a Municipiului Orăştie aprobată prin H.C.L nr.3/2018.   
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia arhitect-şef. 
 D-l consilier łambă Alin Adam dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
urbanism. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, potrivit art.45, alin.(5) din Legea 
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, proiectele de hotărâre cu privire la persoane se vor lua întotdeauna prin vot 
secret. În consecinŃă, d-l secretar propune o pauză de 10 minute pentru a întocmi 
buletinele de vot.  
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 10 voturi. 
 După pauză, d-l secretar prezintă buletinele de vot şi explică procedura după care 
se va desfăşura votul.   
  În continuare, d-l secretar înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, fiecărui 
consilier, 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 faŃa consilierilor.   
 După încheierea votării, preşedintele de şedinŃă procedează la deschiderea urnei 
în faŃa consilierilor, deschide fiecare buletin de vot şi le arată cum s-a votat, apoi îl 
pune pe masa prezidiului. 
 Apoi, preşedintele de şedinŃă şi d-l secretar procedează la numărarea voturilor în 
public şi întocmesc procesul verbal constatator al rezultatului votării, arătând că cei 
16 consilieri prezenŃi au votat, iar d-na arh.Mutu Anamaria Mădălina a obŃinut 16 
voturi „pentru”. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Este adoptată Hotărârea nr.81/2019 privind modificarea componenŃei nominale a 
Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Municipiului Orăştie 
aprobată prin H.C.L nr.3/2018.   
 D-na consilier Ştefănie Maria solicită permisiunea de a se retrage datorită unor 
îndatoriri de serviciu. 
 Solicitarea se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic 
„Valea Orăştiei” R.A Orăştie pe anul 2019. 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l ing.Cristea Ioan face o prezentare succintă a bugetului de venituri şi 
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cheltuieli al regiei publice locale. 
 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. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Se adoptă Hotărârea nr.82/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic „Valea Orăştiei” R.A Orăştie pe anul 
2019. 
 La punctul 10 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind transformarea unui post de natură contractuală vacant de muncitor 
calificat, tr.III în şofer I din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
Municipiului Orăştie -  DirecŃia tehnică, Serviciul Administrarea domeniului public şi 
privat – Compartiment „Infrastructură urbană”. 
 D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia A.P.L – 
compartiment resurse umane. 
 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 8 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.83/2019 privind transformarea unui post de natură 
contractuală vacant de muncitor calificat, tr.III în şofer I din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului Municipiului Orăştie -  DirecŃia tehnică, Serviciul 
Administrarea domeniului public şi privat – Compartiment „Infrastructură urbană”. 
 În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiştile proprietarilor şi/sau deŃinătorilor 
legali din Municipiul Orăştie. 
 D-l jr.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, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 8 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.84/2019 privind aprobarea Amenajamentului pastoral 
pentru pajiştile proprietarilor şi/sau deŃinătorilor legali din Municipiul Orăştie. 
 La punctul 12 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Municipiul 
Orăştie şi Casa JudeŃeană de Pensii Hunedoara. 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală.   
 D-l consilier Petre Radu OnuŃ dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
administraŃie locală. 
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 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 8 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.85/2019 privind aprobarea încheierii unui Protocol de 
colaborare între Municipiul Orăştie şi Casa JudeŃeană de Pensii Hunedoara. 
 În continuare, d-l primar prezintă 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 arată că, în comisia pentru administraŃie locală, 
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar Teodor Iordan 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.86/2019  privind inventarierea unor terenuri 
intravilane în proprietatea privată a Municipiului Orăştie. 
 La punctul 14 al ordinii de zi, d-l primar arata motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind revocarea HCL nr.30/2019 referitoare la închirierea, prin licitaŃie 
publică, a unui spaŃiu situat în Municipiul Orăştie, Str.Octavian Goga, nr.25. 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l consilier Petre Radu OnuŃ dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
administraŃie locală. 
 D-l secretar Teodor Iordan arata ca, este vorba de spaŃiul fostului internat al 
liceului chimic, care în urmă cu 15 ani a fost transformat în sediul Serviciului Public 
de AsistenŃă Socială, atunci nu se cerea avizul ministerului educaŃiei şi automat dacă 
s-a transformat în altceva  nu am mai solicitat avizul respectiv, am considerat că nu 
mai este nevoie, dacă de atâŃia ani este schimbată destinaŃia, însă InstituŃia Prefectului 
a solicitat revocarea hotărârii, astfel trebuie să cerem mai întâi avizul misterului şi 
apoi să aprobăm închirierea spaŃiului. 
 D-l consilier Molocea Mihai Iulian întreabă ce se întâmplă cu contractele 
încheiate pentru spatiile care sunt închiriate, rămân în vigoare sau trebuie anulate şi 
acelea. 
 D-l director Costoiu Călin arată că, nu au fost încheiate încă respectivele 
contracte. 
 D-l secretar arată că, respectivele contracte au fost încheiate ca şi contracte de 
comodat, au fost date spatiile în folosinŃă gratuită, iar Curtea de Conturi a considerat 
că nu sunt de utilitate publică, ne referim la spaŃiul de pe str.A.Şaguna şi prin 
analogie, contractul pentru spaŃiul de pe str.O.Goga nu l-au observat şi am considerat 
să intrăm in legalitate cu ambele spaŃii. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 13 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
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 Se adoptă Hotărârea nr.87/2019 privind revocarea HCL nr.30/2019 referitoare la 
închirierea, prin licitaŃie publică, a unui spaŃiu situat în Municipiul Orăştie, 
Str.Octavian Goga, nr.25. 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
revocarea HCL nr.31/2019 referitoare la închirierea, prin licitaŃie publică, a imobilului 
situat în Municipiul Orăştie, Str.Andrei Şaguna, nr.16. 
 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, 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.88/2019 privind revocarea HCL nr.31/2019 referitoare 
la închirierea, prin licitaŃie publică, a imobilului situat în Municipiul Orăştie, 
Str.Andrei Şaguna, nr.16. 
 La punctul 16 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea repartizării fondurilor din bugetul local pe anul 2019 
capitolul 67.02 „Cultură, recreere şi religie” pentru fiecare manifestare aprobată în 
Programul manifestărilor culturale, artistice şi sportive” ce se vor desfăşura pe 
parcursul anului 2019 în municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Pistol Eugen dă citire raportului întocmit de Casa de Cultură „Alexandru 
GrozuŃă” Orăştie. 
 D-l consilier łambă Alin Adam şi d-na consilier Cîndea LenuŃa Aurelia prezintă, 
pe rând, rapoartele de avizare ale comisiei economice şi comisiei pentru învăŃământ, 
sănătate, sport, cultură şi culte. 
 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.89/2019 privind aprobarea repartizării fondurilor din 
bugetul local pe anul 2019 capitolul 67.02 „Cultură, recreere şi religie” pentru fiecare 
manifestare aprobată în Programul manifestărilor culturale, artistice şi sportive” ce se 
vor desfăşura pe parcursul anului 2019 în municipiul Orăştie. 
 În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2019 în 
vederea organizării „Maialului Orăştian”. 
 D-l ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură „Alexandru 
GrozuŃă” Orăştie. 
 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. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.90/2019 privind alocarea unei sume de bani din 
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bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2019 în vederea organizării „Maialului 
Orăştian”. 
 La punctul 18 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăştie 
pe anul 2019 în vederea organizării „Zilei InternaŃionale a Copilului”.  
 D-l ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură „Alexandru 
GrozuŃă” Orăştie. 
 D-l consilier łambă Alin Adam dă citire raportului de avizare al comisiei 
economice. 
 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.91/2019 privind alocarea unei sume de bani din bugetul 
local al municipiului Orăştie pe anul 2019 în vederea organizării „Zilei InternaŃionale 
a Copilului”.  
 În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea execuŃiei bugetelor pe trimestrul I al anului 2019. 
 D-na director Jorza Lucia dă citire raportului 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. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.92/2019 privind aprobarea execuŃiei bugetelor pe 
trimestrul I al anului 2019. 
 La punctul 20 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe construită prin fonduri 
ANL situată în blocul nr.82, apartamentul nr.4 din municipiul Orăştie, str.Pricazului. 
 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 13 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.93/2019  privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei 
locuinŃe construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.82, apartamentul nr.4 din 
municipiul Orăştie, str.Pricazului. 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea actualizării documentaŃiei tehnico-economice (faza SF/DALI) şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „Modernizarea şi eficientizarea 
iluminatului public în Municipiul Orăştie”. 
 D-l ing.Iacob Doru prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul 
Dezvoltare Locală şi Proiecte. 
 D-l consilier łambă Alin Adam arată că, în comisia economică, proiectul de 
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hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 D-l primar arată că, acesta este proiectul cu numărul 17, care a fost depus pe 
fonduri europene şi astfel administraŃia locală şi-a îndeplinit toate proiectele pe care şi 
le-a asumat, toate proiectele depuse au fost acceptate şi au reuşit obŃinerea finanŃării 
lor, rezultatul fiind unul excepŃional. În aceeaşi ordine de idei, arată că, în acest 
moment, pe proiecte cu finanŃare europeană care sunt semnate, Municipiul Orăştie are 
ca şi sume alocate, cât Hunedoara şi Timişoara la un loc şi suntem campioni din acest 
punct de vedere pe ADR Vest, din 17 milioane alocate, Municipiul Orăştie a reuşit să 
atragă               10 milioane, doar pe două dintre proiecte şi anume pe proiectul 
privind reabilitatea şi transformarea Casei de cultură în centru cultural 
multifuncŃional, respectiv proiectul privind realizarea Muzeului CivilizaŃiei Dacice.  
În încheiere, dânsul mai arată că, pentru acest lucru colegii din primărie trebuie 
felicitaŃi pentru munca depusă în acest sens.  
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.94/2019 privind aprobarea actualizării documentaŃiei 
tehnico-economice (faza SF/DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
proiectul: „Modernizarea şi eficientizarea iluminatului public în Municipiul Orăştie”. 
 La punctul 22 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre  privind aprobarea Proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul 
„Modernizarea şi eficientizarea iluminatului public în municipiul Orăştie”. 
 D-l ing.Iacob Doru dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul 
Dezvoltare Locală şi Proiecte. 
 D-l consilier łambă Alin Adam prezintă raportul de avizare al comisiei 
economice. 
 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.95/2019  privind aprobarea Proiectului şi a cheltuielilor 
legate de proiectul „Modernizarea şi eficientizarea iluminatului public în municipiul 
Orăştie”. 
 În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea cotizaŃiilor Municipiului Orăştie pentru anul 2019. 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 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.  
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.96/2019 privind aprobarea cotizaŃiilor Municipiului 
Orăştie pentru anul 2019. 



 15 

 La punctul 24 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăştie 
pe anul 2019 pentru deplasarea Grupului Folcloric „Lele de la Orăştie” al Casei de 
Cultură „Alexandru GrozuŃă” Orăştie la Festivalul InternaŃional de muzică şi dans 
„MAY NOTE” de la Czestochowa - Polonia în perioada 03 - 07 mai 2019. 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l consilier łambă Alin Adam dă citire raportului de avizare al comisiei 
economice. 
 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.97/2019 privind alocarea unei sume de bani din bugetul 
local al municipiului Orăştie pe anul 2019 pentru deplasarea Grupului Folcloric „Lele 
de la Orăştie” al Casei de Cultură „Alexandru GrozuŃă” Orăştie la Festivalul 
InternaŃional de muzică şi dans „MAY NOTE” de la Czestochowa - Polonia în 
perioada 03 - 07 mai 2019. 
 La ultimul punct al ordinii de zi, d-na ec.Doboş Carmen dă citire informării 
privind vizita efectuată de delegaŃia oficială a Municipiului Orăştie în oraşul înfrăŃit 
Jerash – Iordania în perioada  08 – 13 aprilie 2019. 
 În încheierea şedinŃei, d-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, în 
precedenta şedinŃă ordinară s-a stabilit să fie întocmită o adresă prin care să se solicite 
PoliŃiei Rutiere modificarea limitei de viteză între staŃia de carburanŃi MOL şi limita 
administrativă a municipiului Orăştie înspre Deva şi întreabă dacă s-au făcut 
demersurile legale în acest sens. I se răspunde de către d-l viceprimar care arată că, 
aceasta a fost trimisă şi s-a primit răspuns favorabil din partea Inspectoratului 
JudeŃean de PoliŃie al JudeŃului Hunedoara, urmând a se lua măsuri în consecinŃă. 
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
             Preşedinte de şedinŃă,                                                       Secretar,                                                
            prof.łambă Alin Adam                                   jr.Teodor Iordan 


