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           ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 10.04.2017 cu ocazia şedinŃei de îndată a Consiliului 
local al municipiului Orăştie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu o zi înainte de data stabilită. 
 Din totalul de 19 consilieri sunt prezenŃi la şedinŃă 13. Lipsesc 
doamnele consilier Ardelean Dana Alina şi Chira Adriana, precum şi d-nii 
consilieri Bulz Dionisie, Molocea Mihai Iulian, Popa Dorin Ioan şi Sechi 
Dan Mihail. 
 La şedinŃă participă d-l viceprimar łambă Alin Adam, secretar Teodor 
Iordan şi mass-media locală. 
 D-l primar Ovidiu Bălan propune următorul proiect al ordinii de zi : 
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei tehnico-
economice (faza SF) actualizată şi a indicatorilor tehnico-economici 
actualizaŃi pentru proiectul : „Amenajarea de spaŃii verzi publice cu acces 
nelimitat în zona urbană degradată “Stadion Mecanica”  din municipiul 
Orăştie, judeŃul Hunedoara”. 
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Amenajarea de 
spaŃii verzi publice cu acces nelimitat în zona urbană degradată “Stadion 
Mecanica”, în conformitate cu ultimul buget rezultat în urma evaluării 
tehnice şi financiare. 
 În afara ordinii de zi, d-l viceprimar propune : 
 3.Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în 
municipiul Orăştie, str.Ghe.Lazăr, nr.8 în trei loturi distincte. 
 Proiectul ordinii de zi împreună cu completările ulterioare este supus la 
vot si aprobat in unanimitate. 
 La primul punct al ordinii de zi, d-l sunt prezentate motivele iniŃierii 
proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice 
(faza SF) actualizată şi a indicatorilor tehnico-economici actualizaŃi pentru 
proiectul : „Amenajarea de spaŃii verzi publice cu acces nelimitat în zona 
urbană degradată “Stadion Mecanica”  din municipiul Orăştie, judeŃul 
Hunedoara”. 
 
 



 2 

 D-l director Hosu Radu dă citire raportului 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.68/2017 privind aprobarea documentaŃiei 
tehnico-economice (faza SF) actualizată şi a indicatorilor tehnico-economici 
actualizaŃi pentru proiectul : „Amenajarea de spaŃii verzi publice cu acces 
nelimitat în zona urbană degradată “Stadion Mecanica”  din municipiul 
Orăştie, judeŃul Hunedoara”. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea Proiectului „Amenajarea de spaŃii verzi publice 
cu acces nelimitat în zona urbană degradată “Stadion Mecanica”, în 
conformitate cu ultimul buget rezultat în urma evaluării tehnice şi financiare. 
 D-l director Hosu Radu 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.69/2017 privind aprobarea Proiectului 
„Amenajarea de spaŃii verzi publice cu acces nelimitat în zona urbană 
degradată “Stadion Mecanica”, în conformitate cu ultimul buget rezultat în 
urma evaluării tehnice şi financiare. 
 În continuare, sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Orăştie, str.Ghe.Lazăr, 
nr.8 în trei loturi distincte. 
 D-l director Hosu Radu prezinta 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.70/2017 privind dezmembrarea imobilului 
situat în municipiul Orăştie, str.Ghe.Lazăr, nr.8 în trei loturi distincte. 
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
 
             Preşedinte de şedinŃă,                                                     Secretar,                                                
                   jr.Paşca Ioan                             jr.Teodor Iordan 


