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            ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 31.10.2017 cu ocazia şedinŃei ordinare a Consiliului local al 
municipiului Orăştie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită. 
 Cei 19 consilieri sunt prezenŃi la şedinŃă. 
 La şedinŃă participă d-nii primar Ovidiu Bălan, viceprimar łambă Alin Adam, 
secretar Teodor Iordan şi mass-media locală. 
 Întrucât procesul verbal al şedinŃei de îndată din data de 12.10.2017 a fost pus 
la dispoziŃia consilierilor, d-l secretar Teodor Iordan întreabă dacă există obiecŃii cu 
privire la acesta. Întrucât nu există obiecŃii acesta este supus la vot şi se aprobă cu 
unanimitate de voturi. 
 Preşedintele de şedinŃă, d-l consilier Paşca Ioan prezintă următorul proiect al 
ordinii de zi :  
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al 
municipiului Orăştie pe anul 2017. 
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului instituŃiilor 
publice şi activităŃilor finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii pe anul 
2017. 
 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuŃiei bugetelor pe trimestrul III al 
anului 2017. 
 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor mijloace fixe  aflate în 
administrarea Spitalului Municipal Orăştie. 
 5.Proiect de hotărâre privind încetarea unor contracte de concesiune şi 
răscumpărarea construcŃiilor edificate pe terenurile concesionate situate în 
Municipiul Orăştie, str.Pricazului, zona Creşei Municipale. 
 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului subvenŃiei acordate 
AsociaŃiei Umanitare „Renaître România” din bugetul local al municipiului Orăştie 
pe anul 2018. 
 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei de urbanism Plan 
Urbanistic Zonal – “Parcelare şi construire locuinŃă familială strada Mureşului – 
zona Şumuştău, Municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara” şi a Regulamentului de 
urbanism local. 
 
 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei de urbanism Plan 
Urbanistic Zonal – “Amenajare de spaŃii verzi publice cu acces nelimitat în zona 
urbană degradată Stadion Mecanica din Municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara” şi 
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a Regulamentului de urbanism local. 
 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinŃe sociale 
proprietatea municipiului Orăştie solicitate de titularii contractelor de închiriere. 
 10.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Programului anual 
al achiziŃiilor publice pe anul 2017. 
 11.Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare şi a vânzării 
prin licitaŃie publică a terenului intravilan situat în Orăştie, str.Unirii, f.n.  
 12.Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor 
publice în anul 2018 pentru Aparatul de specialitate al Primarului şi Serviciile 
publice  aparŃinătoare Consiliului local  al municipiului Orăştie. 
 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanŃării nerambursabile de la 
bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2017 a proiectelor culturale, sesiunea 
a II-a. 
 14.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.111/2017 
referitoare la propunerea restituirii unor terenuri foştilor proprietari. 
 15.Proiect de hotărâre privind achiziŃionarea unor servicii juridice de 
consultanŃă, asistenŃă şi reprezentare de la un avocat în dosarul nr.5645/107/2017. 
 16.Proiect de hotărâre privind achiziŃionarea unor servicii juridice de 
consultanŃă, asistenŃă şi reprezentare de la un avocat în dosarul nr.1305/97/2017. 
 17.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.197/2017 referitoare la 
modificarea HCL nr.167/2017 privind aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul 
local al municipiului Orăştie pentru proiectul “Prelungire strada Viitorului, 
Municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”. 
 18.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al 
Municipiului Orăştie pe anul 2017  în vederea organizării Concertului Extraordinar 
de Colinde. 
 În afara ordinii de zi, d-l primar propune :  
 19.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.172/2017 referitoare la 
aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie pentru 
proiectul „Continuare lucrări de construcŃie  GrădiniŃă cu Program Prelungit, strada 
Luminii, Municipiul Orăştie”. 
 Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerea ulterioară este supus la vot şi 
aprobat în unanimitate. 
 La punctul 1 al odinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Orăştie pe 
anul 2017. 
 
 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.229/2017 privind aprobarea rectificării bugetului 
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local al municipiului Orăştie pe anul 2017. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului instituŃiilor publice şi activităŃilor 
finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii pe anul 2017. 
 D-na director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică. 
 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.230/2017 privind aprobarea rectificării bugetului 
instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii 
pe anul 2017. 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea execuŃiei bugetelor pe trimestrul III al anului 2017.  
 D-na director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică. 
 D-l consilier łambă Alin Adam arată că, în comisia economică, proiectul de 
hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.231/2017 privind aprobarea execuŃiei bugetelor pe 
trimestrul III al anului 2017. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea casării unor mijloace fixe  aflate în administrarea 
Spitalului Municipal Orăştie. 
 D-na director Jorza Lucia dă citire raportului întocmit de DirecŃia economică. 
 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 13 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.232/2017 privind aprobarea casării unor mijloace fixe  
aflate în administrarea Spitalului Municipal Orăştie. 
 În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre  
privind încetarea unor contracte de concesiune şi răscumpărarea construcŃiilor 
edificate pe terenurile concesionate situate în Municipiul Orăştie, str.Pricazului, 
zona Creşei Municipale.  
 D-na director Oltean Mihaela prezintă raportul întocmit de Serviciul Public de 
AsistenŃă Socială Orăştie. 
 D-l consilier Petre Radu arată că, în comisia pentru administraŃie locală, 
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l consilier Popa Dorin Ioan întreabă câte garaje sunt în discuŃie, dacă 
contractele sunt în vigoare şi dacă nu există riscul de a fi acŃionaŃi în instanŃă de 
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către concesionari. I se răspunde de către d-l secretar, care arată că, este vorba de 
12 garaje, contractele sunt în vigoare, însă există o clauză contractuală care ne 
permite să le reziliem înainte de termen, fiind vorba de o cauză de utilitate publică. 
 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.233/2017 privind încetarea unor contracte de 
concesiune şi răscumpărarea construcŃiilor edificate pe terenurile concesionate 
situate în Municipiul Orăştie, str.Pricazului, zona Creşei Municipale. 
 La punctul 6 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea nivelului subvenŃiei acordate AsociaŃiei Umanitare 
„Renaître România” din bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2018. 
 D-na director Oltean Mihaela prezintă raportul întocmit de Serviciul Public de 
AsistenŃă Socială 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.234/2017 privind aprobarea nivelului subvenŃiei 
acordate AsociaŃiei Umanitare „Renaître România” din bugetul local al 
municipiului Orăştie pe anul 2018. 
 În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea documentaŃiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal – “Parcelare şi 
construire locuinŃă familială strada Mureşului – zona Şumuştău, Municipiul 
Orăştie, JudeŃul Hunedoara” şi a Regulamentului de urbanism local.  
 
 D-l ing.Simedru Nicolae dă citire raportului întocmit de DirecŃia arhitect-sef. 
 D-l consilier łambă Alin Adam arată că, în comisia pentru urbanism, 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.235/2017 privind aprobarea documentaŃiei de 
urbanism Plan Urbanistic Zonal – “Parcelare şi construire locuinŃă familială strada 
Mureşului – zona Şumuştău, Municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara” şi a 
Regulamentului de urbanism local. 
 La punctul 8 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea documentaŃiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal – 
“Amenajare de spaŃii verzi publice cu acces nelimitat în zona urbană degradată 
Stadion Mecanica din Municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara” şi a Regulamentului 
de urbanism local. 
 D-l ing.Simedru Nicolae prezintă raportul întocmit de DirecŃia arhitect-şef. 
 D-l consilier łambă Alin Adam dă citire raportului de avizare al comisiei 



 5 

pentru urbanism, arătând că, aceasta a dat aviz favorabil, cu precizarea că, să se 
facă de către proiectant o modificare a drumului de acces printre băltuŃe şi a 
sensului giratoriu pe sens unic. 

D-l primar Ovidiu Bălan arată că, iniŃial a fost varianta care a fost propusă de 
comisia de urbanism din cadrul Consiliului local, însă această variantă nu a fost 
avizată de către comisia de arhitecŃi, aceştia au venit cu altă variantă pentru care s-a 
dat aviz şi care a fost supusă spre dezbatere şi aprobare Consiliului local. În aceeaşi 
ordine de idei, dânsul arată că, ni s-a solicitat să avem aprobat şi un Plan Urbanistic 
Zonal, care se detalieze proiectul prin amenajarea de spaŃii verzi în zona luată în 
discuŃie. Dacă se doreşte modificarea Planului este necesar a se relua procedura 
prevăzută de legea în materie. Totodată, d-l primar mai arată că, referitor la 
proiectul prin care se doreşte reamenajarea zonei centrale a municipiului, se va 
organiza la nivel naŃional un concurs de proiecte sub egida Ordinului ArhitecŃilor 
din România, iar câştigătorul va elabora proiectul, ceea ce ne va oferi soluŃia pentru 
reamenajarea  respectivei zone.  
 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.236/2017 privind aprobarea documentaŃiei de 
urbanism Plan Urbanistic Zonal – “Amenajare de spaŃii verzi publice cu acces 
nelimitat în zona urbană degradată Stadion Mecanica din Municipiul Orăştie, 
JudeŃul Hunedoara” şi a Regulamentului de urbanism local. 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea unui schimb de locuinŃe sociale proprietatea municipiului Orăştie 
solicitate de titularii contractelor de închiriere. 
 D-na ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Petre Radu arată că, în comisia pentru administraŃie locală, 
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l primar Ovidiu Bălan arată că, s-au făcut unele verificări cu privire la acest 
schimb şi sunt unele semne de întrebare, iar d-l viceprimar poate oferi mai multe 
amănunte. 
 D-l viceprimar Alin łambă arată că, d-na Cristea FloriŃa deŃine cu chirie o 
locuinŃă pe str.M.Eminescu şi doreşte să facă schimb pentru a se muta în locuinŃa 
din str.Victoriei, nr.2, alăturat acesteia locuieşte actualmente mama dânsei. La 
respectiva locuinŃă, care este închiriată în prezent d-lui Lascu Gheorghe, s-au 
efectuat unele lucrări care mai mult ca sigur nu au avut autorizaŃie de construcŃie, 
respectiv un hangar şi o baie, care este ieşită în exterior faŃă de restul locuinŃei. În 
aceeaşi ordine de idei, dânsul arată că, locuinŃa închiriată d-lui Lascu este 
momentan nelocuită, nu ştim dacă mai locuieşte actualmente acolo. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, d-l Lascu Gheorghe după decesul  a doi 
dintre copii în urma unui accident rutier, din câte ştie a plecat temporar la una 
dintre fiice, care locuieşte in apropierea Timişoarei, deci trebuie văzut care este 
situaŃia exactă.  
 D-l viceprimar propune amânarea proiectului de hotărâre până la clarificarea 
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aspectelor legate de această problemă. Totodată, dânsul propune constituirea unei 
comisii speciale de verificare a situaŃiei locuinŃelor sociale, proprietatea 
municipiului Orăştie, care să fie formată din 5 membri din care 4 consilieri şi un 
reprezentant al DirecŃiei tehnice. 
 D-l consilier Bulz Dionisie este de părere că, dacă unul dintre chiriaşi este 
posibil să nu mai locuiască în respectiva locuinŃă, atunci nu mai poate fi vorba de 
schimb şi să se închirieze altui solicitant. 
 D-l consilier Molocea Mihai este de părere că, e bine să avem o asemenea 
comisie, este un caz poate singular sau e posibil să mai avem şi alte situaŃii 
similare.  
 Preşedintele de şedinŃă solicită să se facă propuneri nominale în acest sens. 
 D-l consilier Popa Dorin Ioan îl propune pe d-l consilier Stoica Constantin 
Nicolae, iar d-na consilier Chira Adriana îl propune pe d-l consilier Molocea Mihai 
Iulian. 
 D-l viceprimar îl propune pe d-l consilier Paşca Ioan, iar acesta din urmă îl 
propune pe d-l consilier Pîndărelu Nicolae. 
 Preşedintele de şedinŃă supune la vot propunerea d-lui viceprimar de amânare 
a proiectului de hotărâre, aceasta fiind aprobată cu unanimitate de voturi.   
 La punctul 10 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului 
de hotărâre privind modificarea şi completarea Programului anual al achiziŃiilor 
publice pe anul 2017. 
 D-l ing.Pojoni Oliver dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-nii consilieri łambă Alin Adam şi Stănculesc Valentin Silviu dau citire, pe 
rând, rapoartelor de avizare ale comisiei economice şi al comisiei pentru servicii şi 
comerŃ. 
 D-l primar arată că, în ceea ce priveşte Spitalul Municipal Orăştie, pentru care 
s-a cerut completarea programului achiziŃiilor, în momentul de faŃă avem 4 proiecte 
aflate în derulare, iar anul viitor vom demara şi proiectul privind realizarea unui 
bloc cu 10 apartamente destinate medicilor, care va fi construit în curtea unităŃii 
spitaliceşti 
 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.237/2017  privind modificarea şi completarea 
Programului anual al achiziŃiilor publice pe anul 2017. 
 În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
însuşirea raportului de evaluare şi a vânzării prin licitaŃie publică a terenului 
intravilan situat în Orăştie, str.Unirii, f.n. 
 D-l ing.Colhon Andrei prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-nii consilieri łambă Alin Adam şi Stănculesc Valentin Silviu arată că, în 
comisiile de specialitate, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l primar Ovidiu Bălan arată că, a fost de acord cu această solicitare de 
cumpărare ca urmare a cererii depuse de d-l Meda Mihai, însă ulterior      s-au 
constatat că, nu ştim care sunt limitele proprietăŃilor, nu avem un plan de 
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amplasament, ca să ştim exact ce teren vom vinde.  
 D-l viceprimar Alin łambă arată că, în momentul de faŃă nu există o 
identificare clară a terenului supus vânzării, există riscul să vindem şi terenul pe 
care sunt trotuarele, iar sub o parte din teren există utilităŃi, o conductă de gaz, 
reŃele de telecomunicaŃii, iar propunerea dânsului este de amânare a proiectului de 
hotărâre până la clarificarea problemei. 
 D-l consilier Molocea Mihai arată că, este al doilea proiect de hotărâre aflat pe 
ordinea de zi a şedinŃei iniŃiat de primar pentru care se solicită amânarea, dacă se 
ştia că sunt anumite probleme de ce au fost puse pe ordinea de zi. 
 D-l viceprimar arată că, ulterior iniŃierii proiectelor de hotărâre au apărut unele 
aspecte care ne determină să propunem amânarea. 
 D-l consilier Popa Dorin arată că, de câte ori intervine d-l consilier Molocea 
Mihai se încearcă să fie pus într-o situaŃie stânjenitoare, chiar dacă opiniile sale 
sunt pertinente. 
 D-l primar este de părere că, lucrurile poate sunt puŃin forŃate, ne dorim să 
dăm curs solicitării d-lui Meda, însă lucrurile trebuie clarificate. 
 Preşedintele de şedinŃă îi dă cuvântul d-lui Meda Mihai, care arată că foloseşte 
terenul respectiv de aproape 20 de ani, care este în vecinătatea firmei dânsului, nu 
s-a pus problema niciodată să împrejmuiască terenul, acesta este folosit pentru 
parcarea maşinilor care vin la firmă şi nu s-a pus nicio restricŃie în acest sens. 
Totodată, dânsul mai arată că, într-adevăr pe o suprafaŃă de 2-3 m există utilităŃi 
(conductă de gaz, reŃea de telefonie), însă nu se pune problema să nu permită 
accesul la acestea în caz de nevoie. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, în momentul de faŃă nu este realizată o 
identificare topografică a terenului, ca să vedem suprafaŃa exactă şi încadrarea 
acestuia. 
 D-l consilier Stoica Constantin arată că, nu suntem împotriva vânzării, dar nu 
putem să aprobăm nimic până nu avem o ridicare topografică. 
 Preşedintele de şedinŃă supune la vot propunerea d-lui viceprimar de amânare 
a proiectului de hotărâre, aceasta fiind aprobată cu 13 voturi „pentru”, 1 vot 
„împotrivă” şi 5 abŃineri.        
 La punctul 12 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului 
de hotărâre privind  aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice în anul 2018 
pentru Aparatul de specialitate al Primarului şi Serviciile publice  aparŃinătoare 
Consiliului local  al municipiului Orăştie. 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de Compartimentul 
resurse umane. 
 D-l consilier Petre Radu 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 10 voturi.  
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.238/2017 privind  aprobarea Planului de ocupare a 
funcŃiilor publice în anul 2018 pentru Aparatul de specialitate al Primarului şi 
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Serviciile publice aparŃinătoare Consiliului local al municipiului Orăştie. 
 În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea finanŃării nerambursabile de la bugetul local al municipiului 
Orăştie pe anul 2017 a proiectelor culturale, sesiunea a II-a. 
 D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia 
AdministraŃie Publică Locală. 
 D-l consilier łambă Alin Adam şi d-na consilier Cîndea LenuŃa Aurelia dau 
citire, pe rând, rapoartelor de avizare ale comisiei economice şi al 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.239/2017 privind aprobarea finanŃării nerambursabile 
de la bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2017 a proiectelor culturale, 
sesiunea a II-a. 
 La punctul 14 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.111/2017 referitoare la propunerea 
restituirii unor terenuri foştilor proprietari. 
 
 D-l director Costoiu Călin prezinta 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.240/2017 privind modificarea anexei la HCL 
nr.111/2017 referitoare la propunerea restituirii unor terenuri foştilor proprietari. 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind achiziŃionarea unor servicii juridice de consultanŃă, asistenŃă şi reprezentare 
de la un avocat în dosarul nr.5645/107/2017. 
 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 consilier Molocea Mihai întreabă la ce preŃ se vor achiziŃiona aceste 
servicii juridice, nu avem o cuantificare, este vorba de 10.000 lei sau 100.000 lei, 
există bani prevăzuŃi în acest scop. 
 D-l director Costoiu Călin arată că, pentru a putea achiziŃiona aceste servicii, 
este necesar a se aproba de Consiliul local, iar ulterior, aşa cum este prevăzut la 
articolul 2 al proiectului de hotărâre, d-l primar este împuternicit să încheie 
contractul şi să negocieze onorariul, existând capitol bugetar de unde acesta va fi 
suportat. 
 D-l primar Ovidiu Bălan arată că, a solicitat acest lucru, datorită complexităŃii 
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celor două procese şi datorită volumului mare de lucru pe care îl au juriştii din 
aparatul de specialitate.    
 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 cu 17 voturi „pentru” şi 2 
abŃineri (Chira Adriana şi Molocea Mihai Iulian).  
 Se adoptă Hotărârea nr.241/2017 privind achiziŃionarea unor servicii juridice 
de consultanŃă, asistenŃă şi reprezentare de la un avocat în dosarul 
nr.5645/107/2017. 
 La punctul 16 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului 
de hotărâre privind achiziŃionarea unor servicii juridice de consultanŃă, asistenŃă şi 
reprezentare de la un avocat în dosarul nr.1305/97/2017. 
 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 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu 17 voturi „pentru” şi 2 abŃineri (Chira 
Adriana şi Molocea Mihai Iulian).  
 Este adoptată Hotărârea nr.242/2017 privind achiziŃionarea unor servicii 
juridice de consultanŃă, asistenŃă şi reprezentare de la un avocat în dosarul 
nr.1305/97/2017. 
 În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
revocarea HCL nr.197/2017 referitoare la modificarea HCL nr.167/2017 privind 
aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie pentru 
proiectul “Prelungire strada Viitorului, Municipiul Orăştie, JudeŃul 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. 
 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.243/2017 privind revocarea HCL nr.197/2017 
referitoare la modificarea HCL nr.167/2017 privind aprobarea asigurării finanŃării 
de la bugetul local al municipiului Orăştie pentru proiectul “Prelungire strada 
Viitorului, Municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”. 
 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 2017  în vederea organizării Concertului Extraordinar de Colinde. 
 D-l ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură „Alexandru 
GrozuŃă” Orăştie. 
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 D-l consilier łambă Alin Adam arată 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 unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.244/2017  privind alocarea unei sume de bani din 
bugetul local al Municipiului Orăştie pe anul 2017  în vederea organizării 
Concertului Extraordinar de Colinde. 
 În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind modificarea HCL nr.172/2017 referitoare la aprobarea asigurării finanŃării 
de la bugetul local al municipiului Orăştie pentru proiectul „Continuare lucrări de 
construcŃie  GrădiniŃă cu Program Prelungit, strada Luminii, Municipiul Orăştie”.   
 D-na director Oltean Mihaela dă citire raportului întocmit de Serviciul Public 
de AsistenŃă Socială 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. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.245/2017 privind modificarea HCL nr.172/2017 
referitoare la aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului 
Orăştie pentru proiectul „Continuare lucrări de construcŃie  GrădiniŃă cu Program 
Prelungit, strada Luminii, Municipiul Orăştie”. 
 În încheiere d-l primar arată că, mai mult ca sigur săptămâna viitoare se vor 
semna contractele de finanŃare pentru proiectele legate de Creşa Municipală şi 
GrădiniŃa de pe str.Luminii. 
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
             Preşedinte de şedinŃă,                                                      Secretar,                                                
                   jr.Paşca Ioan                                   jr.Teodor Iordan 


