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            ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 14.02.2018 cu ocazia şedinŃei de îndată a Consiliului local al 
municipiului Orăştie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu o zi înainte de data stabilită. 
 La şedinŃă sunt prezenŃi 18 din cei 19 consilieri. Lipseşte d-na consilier local 
Aldea Simona Maria. 
 La şedinŃă participă primar Ovidiu Bălan, viceprimar łambă Alin Adam, 
secretar Teodor Iordan şi mass-media locală. 
 Întrucât procesul verbal al şedinŃei ordinare din data de 25.01.2018  a fost pus 
la dispoziŃia consilierilor, d-l secretar 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 trecerea unui imobil din domeniul  public al 
municipiului Orăştie în domeniul public al JudeŃului Hunedoara în vederea 
realizării Muzeului CivilizaŃiei Dacice în municipiul Orăştie. 
 2.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenŃei la domeniul public al 
municipiului Orăştie a terenurilor aferente unor străzi. 
 In afara ordinii de zi, d-l primar propune : 
 3.Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul 
Orăştie, str. Nicolae Bălcescu, nr. 16, în două loturi distincte. 
 4.Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul  – „Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, strada 
dr.Stelian Ivaşcu, municipiul Orăştie”. 
 5.Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul  – „Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, strada 
Pricazului nr.4C – 4D – 4F, municipiul Orăştie”. 
 Proiectul ordinii de zi împreună cu completările ulterioare este supus la vot şi 
aprobat în unanimitate. 
 Preşedintele de şedinŃă propune ca dezbaterile să înceapă cu discutarea 
proiectului înscris la poziŃia nr.3, urmând ca celelalte proiecte să fie dezbătute în 
ordinea în care sunt înscrise in ordinea de zi. 
 Propunerea se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
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 La primul punct al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii 
proiectului de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul 
Orăştie, str. Nicolae Bălcescu, nr. 16, în două loturi distincte. 
 D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia 
AdministraŃie Publică Locală. 
 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.16/2018 privind dezmembrarea imobilului situat în 
municipiul Orăştie, str. Nicolae Bălcescu, nr. 16, în două loturi distincte. 
 În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
trecerea unui imobil din domeniul  public al municipiului Orăştie în domeniul 
public al JudeŃului Hunedoara în vederea realizării Muzeului CivilizaŃiei Dacice în 
municipiul Orăştie. 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică 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.17/2018 privind trecerea unui imobil din domeniul  
public al municipiului Orăştie în domeniul public al JudeŃului Hunedoara în 
vederea realizării Muzeului CivilizaŃiei Dacice în municipiul Orăştie. 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind atestarea apartenenŃei la domeniul public al municipiului Orăştie a 
terenurilor aferente unor străzi. 
 D-l ing.Iacob Doru prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 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.18/2018 privind atestarea apartenenŃei la domeniul 
public al municipiului Orăştie a terenurilor aferente unor străzi. 
 În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  – „Extindere conductă 
gaze naturale presiune redusă, strada dr.Stelian Ivaşcu, municipiul Orăştie”. 
 D-l ing.Cândea Horea prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 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.19/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul  – „Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, 
strada dr.Stelian Ivaşcu, municipiul Orăştie”. 
 La ultimul punct al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii 



 3 

proiectului de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul  – „Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, strada Pricazului 
nr.4C – 4D – 4F, municipiul Orăştie”. 
 D-l ing.Cândea Horea prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 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.20/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul  – „Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, 
strada Pricazului nr.4C – 4D – 4F, municipiul Orăştie”. 
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
             Preşedinte de şedinŃă,                                                       Secretar,                                                
            prof.łambă Alin Adam                                   jr.Teodor Iordan 


