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            ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 20.11.2018 cu ocazia şedinŃei extraordinare a Consiliului local al 
municipiului Orăştie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 3 zile înainte de data stabilită. 
 La şedinŃă sunt prezenŃi 16 din cei 19 consilieri. Lipsesc consilierii locali 
Ardelean Dana Alina, Bulz Dionisie şi Ionică Mircea. 
 La şedinŃă participă primar Ovidiu Bălan, viceprimar łambă Alin Adam, secretar 
Teodor Iordan, directori din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Orăştie şi mass-media locală. 
 Întrucât procesul verbalu al şedinŃei ordinare din data de 31 octombrie 2018 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 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Preşedintele de şedinŃă, d-l consilier łambă Alin Adam prezintă  următorul 
proiect al ordinii de zi :  
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea semnării contractelor de credit cu CEC 
Bank, pentru punerea în aplicare a prevederilor HCL nr.22/2018. 
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ConstrucŃie şi dotare creşă nouă, 
strada Luminii, nr.10, Municipiul Orăştie”. 
 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanŃare a proiectului 
“ConstrucŃie şi dotare creşă nouă, strada Luminii, nr.10, Municipiul Orăştie” şi a 
cheltuielilor aferente (eligibile si neeligibile). 
 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanŃării nerambursabile de la bugetul 
local al municipiului Orăştie pe anul 2018 a proiectelor culturale, sesiunea a II-a. 
 În afara ordinii de zi, d-l primar propune : 
 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice 
actualizată ( faza SF/DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: 
„Modernizarea şi eficientizarea iluminatului public în Municipiul Orăştie”.  
 Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerea ulterioară este supus la vot şi se 
aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
 La primul punct al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea semnării contractelor de credit cu CEC Bank, pentru 
punerea în aplicare a prevederilor HCL nr.22/2018. 
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 D-na ec.Cîndea Corina dă citire raportului întocmit de DirecŃia economică. 
 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 11 voturi pentru, iar 5 consilieri s-au 
abŃinut de la vot. 
 Este adoptată Hotărârea nr.274/2018 privind aprobarea semnării contractelor de 
credit cu CEC Bank, pentru punerea în aplicare a prevederilor HCL nr.22/2018. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul “ConstrucŃie şi dotare creşă nouă, strada Luminii, 
nr.10, Municipiul Orăştie”. 
 D-na director Oltean Mihaela prezintă raportul întocmit de Serviciul Public de 
AsistenŃă Socială Orăştie. 
 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.275/2018 privind aprobarea documentaŃiei tehnico-
economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ConstrucŃie şi 
dotare creşă nouă, strada Luminii, nr.10, Municipiul Orăştie”. 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea cererii de finanŃare a proiectului “ConstrucŃie şi dotare creşă nouă, strada 
Luminii, nr.10, Municipiul Orăştie” şi a cheltuielilor aferente (eligibile si neeligibile). 
 D-na director Oltean Mihaela prezintă raportul întocmit de Serviciul Public de 
AsistenŃă Socială Orăştie. 
 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.276/2018 privind aprobarea cererii de finanŃare a 
proiectului “ConstrucŃie şi dotare creşă nouă, strada Luminii, nr.10, Municipiul 
Orăştie” şi a cheltuielilor aferente (eligibile si neeligibile). 
 La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea finanŃării nerambursabile de la bugetul local al 
municipiului Orăştie pe anul 2018 a proiectelor culturale, sesiunea a II-a. 
 D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 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.277/2018 privind aprobarea finanŃării nerambursabile de 
la bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2018 a proiectelor culturale, sesiunea 
a II-a. 
 La ultimul punct al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice actualizată ( faza 
SF/DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „Modernizarea şi 
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eficientizarea iluminatului public în Municipiul Orăştie”. 
 D-l ing.Iacob Doru prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul 
Dezvoltare Locală şi Proiecte. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.278/2018 privind aprobarea documentaŃiei tehnico-
economice actualizată ( faza SF/DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
proiectul: „Modernizarea şi eficientizarea iluminatului public în Municipiul Orăştie”. 
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
             Preşedinte de şedinŃă,                                                    Secretar,                                                
            prof.łambă Alin Adam                          jr.Teodor Iordan 


