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           ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 27 februarie 2020 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 18 din cei 19 consilieri. Lipseşte d-l consilier local 
Popa Dorin Ioan. 
 La şedinŃă participă primar Ovidiu Bălan, viceprimar łambă Alin Adam, 
secretar general Teodor Iordan, directori din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului şi mass-media locală. 
 Întrucât procesul verbal al şedinŃei extraordinare din data de                  20 
februarie 2020 a fost pus la dispoziŃia consilierilor locali, d-l secretar general 
Teodor Iordan întreabă dacă există obiecŃii cu privire la acesta. Întrucât nu există 
obiecŃii, procesul verbal este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Preşedintele de şedinŃă, d-l consilier local Paşca Ioan prezintă următorul 
proiect al ordinii de zi :   
 1.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L nr.95/2019 referitoare la 
aprobarea Proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizarea şi 
eficientizarea iluminatului public în municipiul Orăştie”. 
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de 
concesiune pentru terenurile aferente garajelor din municipiul Orăştie situate în 
str.Mureşul – zona Cimitirului Nou şi str.Eroilor, care expiră în luna martie 2020. 
 3.Proiect de hotărâre privind inventarierea unui teren intravilan în proprietatea 
privată a  Municipiului Orăştie. 
 4.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri ca urmare a finalizării 
procedurii de selecŃie pentru desemnarea membrilor în Consiliul de AdministraŃie 
al  S.C. ,,Activitatea Goscom“ S.A. Orăştie. 
 5.Proiect de hotărâre privind propunerea restituirii unui teren foştilor 
proprietari. 
 6.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pe perioada 
martie – mai 2020. 
 
 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului manifestărilor culturale, 
artistice şi sportive ce se vor desfăşura  pe parcursul anului 2020 în municipiul 
Orăştie. 
 8.Proiect de hotărâre privind  aprobarea repartizării fondurilor din bugetul 
local pe anul 2020 capitolul 67.02 „Cultură, recreere şi religie” pentru fiecare 
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manifestare aprobată în Programul manifestărilor culturale, artistice şi sportive” ce 
se vor desfăşura pe parcursul  anului 2020 în municipiul Orăştie. 
 9.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al 
municipiului Orăştie pe anul 2020 în vederea organizării şi desfăşurării în data de 
07 martie 2020 a unui spectacol de divertisment cu ocazia Zilei InternaŃionale a 
Femeii. 
 10.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al 
municipiului Orăştie pe anul 2020 în vederea organizării şi desfăşurării în data de 
14 aprilie 2020 a unui concert de muzică religioasă – Pricesne. 
 11.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al 
municipiului Orăştie pe anul 2020 în vederea organizării „Maialului Orăştian”. 
 12.Proiect de hotărâre  privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al 
municipiului Orăştie pe anul 2020 în vederea organizării „Zilei InternaŃionale a 
Copilului”. 
 13.Discutarea plângerii prealabile formulată de Tăbăcaru Iulia – Elena şi 
Tăbăcaru Beniamin înregistrată sub nr.2243/18.02.2020. 
 14.Discutarea plângerii prealabile formulată de Fleşeriu Constantin Alin 
înregistrată sub nr.2317/19.02.2020.  
 În afara ordinii de zi, d-l primar propune : 
 15.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaŃiilor Municipiului Orăştie 
pentru anul 2020. 
 16.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al 
Municipiului Orăştie pe anul 2020, în vederea susŃinerii activităŃii S.M.U.R.D. 
 17.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual al finanŃărilor 
nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Orăştie în anul 2020. 
 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziŃionării unor servicii juridice 
de consultanŃă, asistenŃă şi reprezentare de la un avocat, in dosarul 
nr.3853/97/2018*. 
 19.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier. 
 Proiectul ordinii de zi împreună cu completările ulterioare este supus la vot şi 
aprobat în unanimitate.  
 Preşedintele de şedinŃă propune ca lucrările şedinŃei să înceapă cu dezbaterea 
proiectului de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier înscris la 
punctul 19 al ordinii de zi. 
 Propunerea se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 D-l primar Ovidiu Bălan prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind validarea mandatului unui consilier. 
 D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia 
AdministraŃie Publică Locală. 
 D-l consilier local Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie 
locală, juridică şi de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
  D-l secretar general Teodor Iordan propune o pauză de 10 minute pentru 
verificarea întrunirii condiŃiilor legale şi întocmirii raportului comisiei de validare. 
 D-l consilier local Ionică Mircea dă citire raportului comisiei de validare în 
care se arată că, în urma examinării întrunirii condiŃiilor necesare alegerii unui 
consilier în Consiliul local al municipiului Orăştie, propune validarea mandatului 
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d-lui Dănescu Dorel Ioan. 
 Preşedintele de şedinŃă supune la vot validarea mandatului de consilier local 
al d-lui Dănescu Dorel Ioan. Propunerea făcută se aprobă în unanimitate. 
 D-l Dănescu Dorel Ioan dă citire textului jurământului, cu mână pe 
ConstituŃie şi Biblie şi rosteşte cuvântul „JUR”, după care îl semnează în două 
exemplare. 
 D-l secretar general 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.18/2020 privind validarea mandatului unui consilier. 
 La primul punct al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului 
de hotărâre  privind modificarea H.C.L nr.95/2019 referitoare la aprobarea 
Proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizarea şi eficientizarea 
iluminatului public în municipiul Orăştie”. 
 D-l ing.Stănila Marius prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul 
Dezvoltare Locală şi Proiecte. 
 D-l consilier local łambă Alin Adam dă citire pe rând, rapoartelor de avizare 
ale comisiei pentru activităŃi economico-financiare şi al comisiei pentru urbanism 
şi amenajarea teritoriului, protecŃie mediu şi turism. 
 D-l consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, în urmă cu o săptămână s-a 
aprobat bugetul local pe acest an şi îl întreabă pe d-l primar, daca acest proiect de 
investiŃii a fost prins în bugetul pe anul în curs cu această valoare, adică dacă a fost 
prevăzut cu acea contribuŃie proprie de 47%. I se răspunde de către d-l primar 
Ovidiu Bălan care arată că, proiectul a fost prins în buget, este un proiect de 
investiŃii care se întinde pe mai mulŃi ani, nu este prinsă întreaga sumă, fiindcă se 
ştia de adresa care ne-a fost comunicată de ADR VEST. 
 D-l secretar general 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.19/2020 privind modificarea H.C.L nr.95/2019 
referitoare la aprobarea Proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul 
„Modernizarea şi eficientizarea iluminatului public în municipiul Orăştie”. 
 La punctul al doilea al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii 
proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de 
concesiune pentru terenurile aferente garajelor din municipiul Orăştie situate în 
str.Mureşul – zona Cimitirului Nou şi str.Eroilor, care expiră în luna martie 2020. 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier local Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie 
locală, juridică şi de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-na consilier local Roşu Mariana Dorina prezintă raportul de avizare al 
comisiei pentru servicii publice şi comerŃ, muncă şi protecŃie socială. 
 D-l secretar general 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.20/2020 privind aprobarea prelungirii duratei 
contractelor de concesiune pentru terenurile aferente garajelor din municipiul 
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Orăştie situate în str.Mureşul – zona Cimitirului Nou şi str.Eroilor, care expiră în 
luna martie 2020. 
 În continuare, d-l primar Ovidiu Bălan prezintă motivele iniŃierii proiectului 
de hotărâre privind inventarierea unui teren intravilan în proprietatea privată a  
Municipiului Orăştie. 
 D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia 
AdministraŃie Publică Locală. 
 D-l consilier local Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie 
locală, juridică şi de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l consilier local Bulz Dionisie întreabă după ce criterii se aleg aceste 
terenuri, fiindcă în fiecare şedinŃă avem câte un proiect de hotărâre de acest gen. I 
se răspunde de către d-l director Costoiu Călin care arată că, terenurile sunt 
identificate pe parcurs, cum identificăm un teren din această categorie, procedăm la 
inventarierea sa în proprietatea municipiului Orăştie.   
 D-l secretar general 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.21/2020 privind inventarierea unui teren intravilan 
în proprietatea privată a  Municipiului Orăştie. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind stabilirea unor măsuri ca urmare a finalizării procedurii de selecŃie 
pentru desemnarea membrilor în Consiliul de AdministraŃie al  S.C. ,,Activitatea 
Goscom“ S.A. Orăştie. 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l consilier local Petre Radu OnuŃ dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru administraŃie locală, juridică şi de disciplină. 
 D-l consilier local Paşca Ioan propune modificarea articolului 4 al proiectului 
de hotărâre şi consideră că acesta încalcă prevederile Legii nr.24/2000, respectiv 
modifică un articol din lege, noi nu avem voie să modificăm o lege aprobată de 
Parlament, respectiv să modificăm Legea nr.111/2016 şi implicit OrdonanŃa de 
UrgenŃă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanŃa corporativă a întreprinderilor 
publice. În acest sens, dânsul propune modificarea art.4 al proiectului de hotărâre, 
care va avea următorul cuprins : „Directorul General va fi numit cu respectarea 
art.31 din Legea nr.111/2016 pentru aprobarea O.U.G nr.109/2011 privind 
guvernanŃa corporativă a întreprinderilor publice cu respectarea procedurii de 
selecŃie prevăzute la alin.(4) – (7) din O.U.G nr.109/2011”. În aceeaşi ordine de 
idei, dânsul arată că, în conformitate cu prevederile art.58, alin.(1) din Legea 
nr.24/2000, acesta prevede că „după intrarea în vigoare a unui act normativ, pe 
durata existenŃei acestuia pot interveni diferite evenimente legislative, cum ar 
modificarea, completarea, abrogarea sau suspendarea. Aceste situaŃii pot fi 
rezolvate doar de emitent, deci nu de cineva inferior emitentului”. Totodată, mai 
arată că, pentru o prevedere similară aprobată de Consiliul local Sebeş, consilierii 
locali care au votat acea hotărâre şi în prezent plătesc despăgubiri. 
 D-l director Costoiu Călin arată că, potrivit O.U.G nr.109/2011 în baza căreia 
s-a derulat procedura de selecŃie, directorul poate fi numit din cadrul membrilor 
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Consiliului de administraŃie sau din exterior, această atribuŃie aparŃine acŃionarului 
majoritar al societăŃii. 
 D-l consilier local Paşca Ioan intervine şi arată că, acest atribut nu aparŃine 
acŃionarului, ci aparŃine Consiliului local, articolul din ordonanŃă prevede cine 
numeşte directorul. 
 D-l primar Ovidiu Bălan este de părere că, directorul trebuie numit din 
exteriorul societăŃii. 
 D-l consilier local Paşca Ioan arată că, potrivit articolului 35 din O.U.G 
nr.109/2011, „în cazul societăŃilor administrate potrivit sistemului unitar, consiliul 
de administraŃie deleagă conducerea societăŃii unuia sau mai multor directori, 
numindu-l pe unul dintre aceştia director general. Directorii pot fi numiŃi din afara 
consiliului de administraŃie sau dintre administratori, care devin astfel directori 
executivi, cu respectarea procedurii de selecŃie prevăzute la alin.(4)-(7)”. Totodată, 
mai arată că, deci nu putem modifica un articol din lege, doar că nouă aşa ne place, 
deci articolul este imperativ. 
 D-l secretar general Teodor Iordan arată că, articolul nu este imperativ, este 
acel „sau”, deci este opŃional. 
 D-l consilier local Paşca Ioan arată că, articolul din proiectul de hotărâre a 
fost modificat în mod imperativ. 
 D-l primar Ovidiu Bălan arată că, nu este de acord cu acest amendament şi îşi 
menŃine punctul de vedere conform celor cuprinse în proiectul de hotărâre. 
 D-na consilier local Roşu Mariana Dorina întreabă cine poate face numirea, 
Consiliul de administraŃie al SC Activitatea Goscom SA Orăştie sau Adunarea 
Generală a AcŃionarilor. I se răspunde de către d-l secretar general, care arată că, 
numirea se face de către Consiliul de AdministraŃie. 
 D-l consilier local Paşca Ioan intervine şi arată că, nu este în atribuŃiile 
Adunării Generale a AcŃionarilor, ci este în atribuŃiile Consiliului, aşa cum prevede 
legea, deci selecŃia se face de către Consiliu şi tot el şi aprobă. 
 D-l secretar general arată că, acel „sau” , dă posibilitatea să se aleagă între a 
selecta din interior sau din exterior, nu este o prevedere imperativă. 
 D-l primar Ovidiu Bălan arată că,  dânsul îşi menŃine propunerea, aceea care 
dă posibilitatea Consiliului local să hotărască, societatea trebuie să rămână în 
subordinea acestuia, nu să lăsam la latitudinea Consiliului de administraŃie să 
hotărască. 
 D-l secretar general arată că, este corect şi dacă hotărăşte Consiliul să 
numească director din interior şi dacă alege din exterior sau ambele posibilităŃi şi 
selectează ulterior Consiliul de administraŃie. 
 D-l secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea amendamentului şi  a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Amendamentul d-lui consilier local Paşca Ioan se supune la vot fiind 
consemnate 1 vot „pentru”, 4 voturi „împotrivă”, iar 13 consilieri s-au abŃinut de la 
vot. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 17 voturi „pentru”, iar un 
consilier s-a abŃinut de la vot (d-l consilier local Paşca Ioan).  
 Se adoptă Hotărârea nr.22/2020 privind stabilirea unor măsuri ca urmare a 
finalizării procedurii de selecŃie pentru desemnarea membrilor în Consiliul de 
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AdministraŃie al  S.C. ,,Activitatea Goscom“ S.A. Orăştie. 
 
 În continuare, d-l primar Ovidiu Bălan expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind propunerea restituirii unui teren foştilor proprietari. 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l consilier local Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie 
locală, juridică şi de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar general 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.23/2020 privind propunerea restituirii unui teren 
foştilor proprietari. 
 La punctul 6 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului 
de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pe perioada martie – mai 
2020. 
 D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia 
AdministraŃie Publică Locală. 
 D-l consilier local Petre Radu OnuŃ prezintă raportul de avizare al comisiei 
pentru administraŃie locală, juridică şi de disciplină. 
 Preşedintele de şedinŃă solicită consilierilor locali să facă propuneri nominale 
pentru alegerea preşedintelui de şedinŃă pentru perioada martie – mai 2020. 
 D-na consilier local Roşu Mariana Dorina îl propune pe d-l consilier local 
łambă Alin Adam. 
 D-l consilier local Molocea Mihai Iulian îl propune pe d-l consilier local 
Stoica Constantin Nicolae. 
 D-l secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea propunerilor şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Propunerea d-nei consilier local Roşu Mariana Dorina se supune la vot şi se 
aprobă cu 13 voturi „pentru”, iar 5 consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 Propunerea d-lui consilier local Molocea Mihai Iulian se supune la vot fiind 
consemnate 5 voturi „voturi” , iar 13 consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.24/2020 privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pe 
perioada martie – mai 2020. 
 În continuare, d-l primar Ovidiu Bălan arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea Programului manifestărilor culturale, artistice şi 
sportive ce se vor desfăşura  pe parcursul anului 2020 în municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură 
„Alexandru GrozuŃă” Orăştie. 
 D-na consilier local Cîndea LenuŃa Aurelia arată că, în comisia pentru 
învăŃământ, sănătate, activităŃi social-culturale şi culte, proiectul de hotărâre a fost 
avizat favorabil. 
 D-l secretar general 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. 
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 Este adoptată Hotărârea nr.25/2020 privind aprobarea Programului 
manifestărilor culturale, artistice şi sportive ce se vor desfăşura  pe parcursul anului 
2020 în municipiul Orăştie. 
 La punctul 8 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului 
de hotărâre privind  aprobarea repartizării fondurilor din bugetul local pe anul 2020 
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 2020 în municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură 
„Alexandru GrozuŃă” Orăştie. 
 D-l consilier local łambă Alin Adam arată că, în comisia pentru activităŃi 
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-na consilier local Cîndea LenuŃa Aurelia dă citire raportului de avizare al 
comisiei pentru învăŃământ, sănătate, activităŃi social-culturale şi culte. 
 D-l secretar general 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.26/2020 privind aprobarea repartizării fondurilor din 
bugetul local pe anul 2020 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 2020 în municipiul Orăştie. 
 În continuare, d-l primar Ovidiu Bălan prezintă motivele iniŃierii proiectului 
de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului 
Orăştie pe anul 2020 în vederea organizării şi desfăşurării în data de 07 martie 
2020 a unui spectacol de divertisment cu ocazia Zilei InternaŃionale a Femeii. 
 D-l ing.Pistol Eugen dă citire raportului întocmit de Casa de Cultură 
„Alexandru GrozuŃă” Orăştie. 
 D-l consilier local łambă Alin Adam prezintă raportul de avizare al comisiei 
pentru activităŃi economico-financiare. 
 D-na consilier local Cîndea LenuŃa Aurelia arată că, în comisia pentru 
învăŃământ, sănătate, activităŃi social-culturale si culte. 
 
 D-l consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, aşa cum s-a discutat şi cu 
alte ocazii şi cum s-a solicitat atunci când am avut de aprobat alocarea unor sume 
din bugetul local pentru diferite manifestări cultural-artistice, aşa cum sunt 
prezentate materialele, noi aprobăm teoretic nişte poveşti. În aceeaşi ordine de idei, 
arată că, s-a solicitat cât de cât, în linii mari, în funcŃie de datele care sunt la 
îndemna d-lui Pistol Eugen, ar fi fost normal, să ştim pe ce anume se cheltuie suma 
solicitată, ce artişti vor fi prezenŃi în cadrul spectacolului. Totodată, mai arată că, 
nu a fost făcută o prezentare tehnică, în materiale sunt nişte cuvinte drăguŃe, dar 
efectiv nu ştim pentru ce se aloca aceşti bani şi i se pare nefiresc să aprobăm fără 
să avem un mic detaliu, măcar procentual să fi fost prezentat. Dânsul îl întreabă pe 
d-l secretar general, dacă aceste acte respectă cât de cât legalitatea Codului 
administrativ, care prevede că aceste referate de aprobare să fie întocmite în 
anumite condiŃii şi să cuprindă anumite detalii, care să fie puse la dispoziŃia 
consilierilor locali. 
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 D-l secretar general Teodor Iordan este de părere că, în cazul de faŃă,    d-l 
consilier local Molocea Mihai Iulian nu are dreptate şi explică că, orice activitate şi 
orice serviciu se achiziŃionează urmând procedura achiziŃiilor publice prin 
intermediul SEAP, în baza unei sume de bani aprobate anterior, deci mai întâi 
trebuie aprobată suma şi mai apoi se publică pe SEAP şi este achiziŃionată 
activitatea. 
 D-l consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, acel caiet de sarcini sau 
ceea ce se publica pe SEAP, acele solicitări care ulterior vor fi cerute firmelor 
organizatoare, să fie puse şi la dispoziŃia consilierilor locali, pentru a şti pentru ce 
se alocă sumele. 
 D-l secretar general arată că, acele solicitări nu le poate pune la dispoziŃie 
daca nu ştie ce sumă va fi aprobată pentru acea manifestare.  
 D-l secretar general arată că, s-a intenŃionat să fie adusă la unul dintre 
evenimente trupa „Zurlii”, s-a discutat cu aceasta, dar pentru că nu a avut aprobată 
suma şi nu se ştia cât se va aproba, aceştia i-au comunicat d-lui Pistol, că nu mai 
pot veni fiindcă au încheiat alte înŃelegeri, iar în referatul de aprobare nu se poate 
trece un anume artist. 
 D-l consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, ar fi trebuit făcută o 
defalcare a sumei propusă, de exemplu 70 % din sumă se va aloca pentru plata 
artiştilor, nu avem de unde şti că nu se vor cheltui banii pe altceva. 
 D-l secretar general arată că, din acest punct de vedere, d-l consilier local are 
dreptate, se putea face o detaliere, cât este prevăzut pentru artişti şi cât pentru 
scenă, de exemplu. 
 D-l consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, în raportul de specialitate 
este trecută suma care este solicitată pentru eveniment, dar fără a se oferi detalii.  
 D-l ing.Pistol Eugen arată că, respectiva sumă se va folosi pentru organizarea 
evenimentului. 
 D-l consilier local Molocea Mihai Iulian arată că acea sumă se poate folosi, 
ipotetic, să zicem pentru organizarea evenimentului prin achiziŃionarea a 1.000 de 
flori, care se vor oferi cu ocazia acestui eveniment şi deci a fost organizată Ziua 
Femeii. Totodată, mai arată că, fără a se oferi cât de cât o defalcare a sumelor, nu 
putem ştii pe ce anume se vor cheltui şi nu mai avem niciun control asupra a ceea 
ce se va face ulterior. 
 D-l consilier local Stoica Constantin Nicolae arată că, discutăm de 30 de 
minute şi ne pierdem timpul, este foarte clar, aceste cheltuieli trebuie să apară 
detaliat, pe capitole. 
 D-l ing.Pistol Eugen arată că, ulterior, după aprobarea sumei va putea să 
prezinte o informare în care va prezenta modul cum au fost cheltuiŃi bani pentru 
aceste evenimente.   
 D-l secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului 
de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu 13 voturi „pentru”, iar                 5 
consilieri locali s-au abŃinut de la vot (consilierii locali Bulz Dionisie, Dănescu 
Dorel Ioan, Molocea Mihai Iulian, Sechi Dan Mihail, Stoica Constantin Nicolae). 
 Este adoptată Hotărârea nr.27/2020 privind alocarea unei sume de bani din 
bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2020 în vederea organizării şi 
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desfăşurării în data de 07 martie 2020 a unui spectacol de divertisment cu ocazia 
Zilei InternaŃionale a Femeii. 
 La punctul 10 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului 
Orăştie pe anul 2020 în vederea organizării şi desfăşurării în data de 14 aprilie 
2020 a unui concert de muzică religioasă – Pricesne. 
 D-l ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură 
„Alexandru GrozuŃă” Orăştie arătând că, evenimentul se va bucura de prezenŃa d-
nei Mariana Anghel, care împreună cu grupul de artişti pe care îi pregăteşte va 
susŃine un concert de pricesne. 
 D-l consilier local łambă Alin Adam arată că, în comisia pentru activităŃi 
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-na consilier local Cîndea LenuŃa Aurelia dă citire raportului de avizare al 
comisiei pentru învăŃământ, sănătate, activităŃi social-culturale şi culte.  
 D-l secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat  cu 13 voturi „pentru”, iar 5 
consilieri locali s-au abŃinut de la vot (consilierii locali Bulz Dionisie, Dănescu 
Dorel Ioan, Molocea Mihai Iulian, Sechi Dan Mihail, Stoica Constantin Nicolae). 
 Se adoptă Hotărârea nr.28/2020 privind alocarea unei sume de bani din 
bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2020 în vederea organizării şi 
desfăşurării în data de 14 aprilie 2020 a unui concert de muzică religioasă – 
Pricesne. 
 În continuare, d-l primar Ovidiu Bălan expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului 
Orăştie pe anul 2020 în vederea organizării „Maialului Orăştian”. 
 D-l ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură 
„Alexandru GrozuŃă” Orăştie. 
 D-l consilier local łambă Alin Adam dă citire raportului de avizare al 
comisiei pentru activităŃi economico-financiare. 
 D-na consilier local Cîndea LenuŃa Aurelia arată că, în comisia pentru 
învăŃământ, sănătate, activităŃi social-culturale şi culte. 
 D-l consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, readuce în discuŃie aşa cum 
a arătat şi anterior, pentru că pentru acest eveniment este vorba de o sumă şi mai 
mare, este vorba de aproape 200.000 lei, care ni se propun spre aprobare, dar nu 
ştim pe ce anume se va cheltui aceasta, nu avem nicio informaŃie în acest sens. 
 D-l ing.Pistol Eugen arată că, se intenŃionează a se aduce unul sau chiar doi 
artişti care sunt cunoscuŃi de public, iar suma prevăzută pentru aceştia nu va depăşi 
20.000 euro. 
 D-l consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, se putea face o prezentare 
tehnică, în care să se explice că o parte din sumă va fi alocată pentru capul de afiş, 
fără a se specifica ce artist anume va fi adus. 
 D-l consilier local Pîndărelu Nicolae îi răspunde d-lui consilier local Molocea 
Mihai Iulian şi după părerea dânsului, suma alocată pentru artişti este mică pentru 
o manifestare în adevăratul sens al cuvântului. 
 D-l secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului 



 10 

de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu 13 voturi „pentru”, iar                 5 
consilieri locali s-au abŃinut de la vot (consilierii locali Bulz Dionisie, Dănescu 
Dorel Ioan, Molocea Mihai Iulian, Sechi Dan Mihail, Stoica Constantin Nicolae). 
 Este adoptată Hotărârea nr.29/2020 privind alocarea unei sume de bani din 
bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2020 în vederea organizării 
„Maialului Orăştian”. 
 La punctul 12 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului 
de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului 
Orăştie pe anul 2020 în vederea organizării „Zilei InternaŃionale a Copilului”. 
 
 D-l ing.Pistol Eugen dă citire raportului întocmit de Casa de Cultură 
„Alexandru GrozuŃă” Orăştie. 
 D-l consilier local łambă Alin Adam arată că, în comisia pentru activităŃi 
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-na consilier local Cîndea LenuŃa Aurelia dă citire raportului de avizare al 
comisiei pentru învăŃământ, sănătate, activităŃi social-culturale şi culte. 
 D-l consilier local Molocea Mihai Iulian întreabă dacă este legal să aprobăm 
asemenea proiecte de hotărâre fără a se oferi niciun fel de detalii tehnice vis-a-vis 
de modul cum se vor cheltui sumele. 
 D-l secretar general arată că, nu se specifică nimic cât de în detaliu trebuie sau 
nu prezentat, problema este dacă vine cel care are detaliile, să le prezinte, normal 
era dacă le ştia, să fie trecute în materiale. În aceeaşi ordine de idei, arată că, faptul 
că, nu a prezentat toate detaliile este o chestie care o apreciază fiecare consilier 
local şi va vota în consecinŃă.   
 D-l secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat  cu 13 voturi „pentru”, iar 5 
consilieri locali s-au abŃinut de la vot (consilierii locali Bulz Dionisie, Dănescu 
Dorel Ioan, Molocea Mihai Iulian, Sechi Dan Mihail, Stoica Constantin Nicolae). 
 Se adoptă Hotărârea nr.30/2020 privind alocarea unei sume de bani din 
bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2020 în vederea organizării „Zilei 
InternaŃionale a Copilului”. 
 În continuare, d-l director Costoiu Călin dă citire plângerii prealabile 
formulată de Tăbăcaru Iulia – Elena şi Tăbăcaru Beniamin înregistrată sub 
nr.2243/18.02.2020 împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.229/2019 privind 
aprobarea cuantumului de majorare în anul 2020 a impozitului pe clădirea 
neîngrijită situata în str.I.Creangă, nr.1 din municipiul Orăştie. Prin plângerea 
prealabila susnumiŃii solicită revocarea în tot a hotărârii de consiliu şi menŃinerea 
la valoarea iniŃială a impozitului pe clădirea situată la adresa anterior menŃionată. 
Dânşii arată că, au devenit proprietari ai imobilului la sfârşitul lunii octombrie al 
anului 2015, iar în anul 2016 au încheiat un contract cu o firmă de arhitectură 
pentru elaborarea proiectului de reabilitare şi au angajat o firmă de execuŃie lucrări 
de înfoiere geamuri şi pod pentru limitarea pagubelor, însă respectiva folie a fost 
vandalizată atât la geamuri, cât şi la pod. Totodată, au continuat demersurile pentru 
întocmirea proiectului, a certificatului de urbanism şi a autorizaŃiei de demolare 
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pentru unele anexe ale imobilului. Aceştia consideră că, nu este justificată 
încadrarea clădirii în termenul de clădire neîngrijită, în contextul în care autorităŃile 
locale cunosc demersurile care au fost făcute şi care se fac şi în prezent, pentru ca 
imobilul de patrimoniu să fie reabilitat. Având în vedere cele mai sus expuse, 
dânşii solicită revocarea în tot a actului administrativ mai sus amintit.  
 D-l consilier local Molocea Mihai Iulian afirmă ca pentru a hotărî respingerea 
este necesară o hotărâre de Consiliu local. 
 D-l secretar general Teodor Iordan arată că, până în prezent astfel de solicitări 
au fost consemnate în procesul verbal şi comunicat rezultatul petentului, dar nu e 
greşită nici întocmirea unui proiect de hotărâre, care trebuie să aibă un iniŃiator. 
 Preşedintele de şedinŃă supune la vot solicitarea de revocare a HCL      
nr.229/2019 privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2020, a impozitului 
pe clădirea neîngrijită situată în str.I.Creangă, nr.1 din municipiul Orăştie, aceasta 
fiind respinsă cu 13 voturi „pentru”, iar                5 consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 La punctul 14 al ordinii de zi, d-l director Costoiu Călin dă citire plângerii 
prealabile formulată de Fleşeriu Constantin Alin înregistrată sub 
nr.2317/19.02.2020 împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.227/2019 privind 
aprobarea cuantumului de majorare în anul 2020, a impozitului pe clădirea 
neîngrijită situată în str.M.Eminescu, nr.5 din municipiul Orăştie solicitând 
revocarea acesteia întrucât este nelegală. Susnumitul arată că, hotărârea are la bază 
o altă Hotărâre a Consiliului Local, respectiv nr.167/2015 care vizează stabilirea 
impozitelor şi taxelor pe anul 2016, prin urmare actul atacat are la bază un alt act 
normativ neaplicabil situaŃiei juridice actuale, respectiv stabilirea impozitelor din 
anul 2020. Totodată, arată că, pentru stabilirea impozitului majorat era necesar o 
constatare nemijlocită efectuată de personal autorizat, care să îl fi înştiinŃat în 
prealabil şi să întocmească un act de constatare în prezenŃa sa, lucru care nu s-a 
întâmplat şi drept urmare hotărârea atacată nu are în vedere situaŃia actuală a 
imobilului şi nicio analiză obiectivă. Susnumitul mai arată că, imobilul este 
sechestrat de instituŃiile statului, acest lucru fiind înscris în cartea funciară şi în 
această situaŃie nu poate face nicio intervenŃie asupra acestuia. În aceeaşi ordine de 
idei, arată că, a efectuat demersuri pentru reabilitarea  şi modernizarea construcŃiei 
începând cu anul 2012, a obŃinut autorizaŃiile necesare, dar sechestrul l-a 
împiedicat să efectueze vreo modificare. În încheiere consideră că, 
supraimpozitarea constituie o sarcină excesivă şi disproporŃionată comparativ cu 
lipsa unei încălcări a legii din partea sa şi solicită admiterea plângerii prealabile şi 
revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.227/2019.   
 Preşedintele de şedinŃă supune la vot solicitarea de revocarea a HCL   
nr.227/2019, aceasta fiind respinsă cu 13 voturi „pentru”, iar 5 consilieri s-au 
abŃinut de la vot. 
 În continuare, d-l primar Ovidiu Bălan prezintă motivele iniŃierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea cotizaŃiilor Municipiului Orăştie pentru anul 2020. 
 D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia 
AdministraŃie Publică Locală. 
 D-l consilier local łambă Alin Adam arată că, în comisia pentru activităŃi 
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l primar arată că, la AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul 
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JudeŃean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” s-ar putea să fie necesar să 
revenim pentru o suplimentare a sumei alocate, dar doar după ce vom avea datele 
comunicate de la asociaŃie. 
  D-l consilier Bulz Dionisie arată că, la unele asociaŃii sunt alocate sume 
destul de importante şi doreşte să propună, ca aceste asociaŃii semestrial să prezinte 
un raport al activităŃilor desfăşurate, precum şi modul de cheltuire a sumelor 
alocate. În aceeaşi ordine de idei, arată că, de exemplu la AsociaŃia APAZOR 
plătim o cotizaŃie de 88.100 lei şi nu ştim pentru ce sunt folosiŃi. Totodată, îl 
întreabă pe d-l secretar general dacă se poate introduce o astfel de propunere în 
cuprinsul hotărârii. 
 D-l secretar general arată că se poate prevede acest lucru, dar putem şi să 
consemnăm în procesul verbal şi solicita printr-o adresă să ne prezinte un raport cu 
privire la activitatea, cât şi modul cum au cheltuit banii alocaŃi de la bugetul local. 
 D-l director Costoiu Calin arată că, legislaŃia prevede că, una dintre 
modalităŃile de funcŃionare a acestora este şi contribuŃia membrilor, dar niciunde 
nu este prevăzut că trebuie să prezinte un raport. 
 D-l consilier local Bulz Dionisie este de părere să facem un articol prin care 
să le solicităm, să prezinte un raport privind modul de cheltuire a sumelor alocate, 
iar în situaŃia în care nu ne comunică cele solicitate să nu le mai trimitem nici noi 
cotizaŃia. 
 D-l secretar general Teodor Iordan arată că, la AsociaŃia Secretarilor de 
Municipii din România, cât şi la AsociaŃia Municipiilor din România se prezintă 
anual un raport de activitate, acela s-ar putea prezenta şi consiliului local. 
 D-l primar Ovidiu Bălan este de părere că se poate cere un raport, să se 
solicite punctual la care dintre asociaŃii să se trimită adrese, cele care sunt din 
localitate, eventual pot să vina în consiliu şi să prezinte cele solicitate. Totodată, 
arată că, de exemplu AsociaŃia Romanian New Materials Cluster urmează să 
depună un proiect de finanŃare, care va avea impact şi asupra municipiului Orăştie. 
 D-l consilier local Bulz Dionisie solicită ca până la şedinŃa viitoare toate 
asociaŃiile menŃionate în cuprinsul proiectului de hotărâre să prezinte un raport 
privind modul de cheltuire a sumelor alocate de la bugetul local în anul 2019.  
 
 D-l secretar general 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.31/2020 privind aprobarea cotizaŃiilor 
Municipiului Orăştie pentru anul 2020. 
 La punctul 16 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al Municipiului 
Orăştie pe anul 2020, în vederea susŃinerii activităŃii S.M.U.R.D. 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l consilier local łambă Alin Adam dă citire raportului de avizare al 
comisiei pentru activităŃi economico-financiare. 
 D-l secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului 
de hotarare este de 10 voturi. 



 13 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.32/2020 privind alocarea unei sume de bani din 
bugetul local al Municipiului Orăştie pe anul 2020, în vederea susŃinerii activităŃii 
S.M.U.R.D. 
 În continuare, d-l primar Ovidiu Bălan expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea programului anual al finanŃărilor nerambursabile 
alocate de la bugetul local al municipiului Orăştie în anul 2020. 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l consilier local łambă Alin Adam arată că, în comisia pentru activităŃi 
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l consilier local Molocea Mihai Iulian  consideră că, ar trebui să fim cât de 
cât echidistanŃi pentru început în ceea ce priveşte aceste finanŃări nerambursabile şi 
să punem sume egale pe fiecare domeniu, pentru prima sesiune. În acest sens, 
propune să se fie alocată o suma de 60 mii pentru fiecare domeniu, iar pentru 
domeniul „Culte” o sumă de 70 mii şi dacă se constată că pentru acest din urmă 
domeniu sau la alte domenii sunt mai multe solicitări vom putea aloca mai mulŃi 
bani în sesiunea a doua, dar pentru început să dăm şanse egale tuturor domeniilor. 
 D-l viceprimar arată că, dacă ne-am comporta toŃi cum ne comportăm în an 
electoral, municipiul Orăştie ar avea foarte mult de câştigat, 3 ani de zile nu aŃi zis 
nimic. 
 D-l consilier local Molocea Mihai Iulian intervine şi arată că, a abordat de mai 
multe ori această problemă cu repartizarea sumelor pe domenii şi d-l director 
Costoiu Călin ştie de câte ori s-a discutat şi în comisii acest lucru. 
 
 D-l viceprimar łambă Alin Adam solicită să se consemneze că a fost întrerupt 
şi nu şi-a putut expune în întregime punctul de vedere.  
 D-l consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, d-l viceprimar poate să 
vorbească, dar să spună adevărul, nu alte chestii. 
 D-l consilier local Molocea Mihai Iulian îl întreabă pe d-l primar în baza căror 
criterii s-a făcut această repartizare pe domenii. I se răspunde de către d-l primar, 
care arată că, repartizarea sumelor s-a făcut Ńinând cont de solicitările care au fost 
depuse în cursul anului precedent. 
 D-l consilier local Bulz Dionisie arată că, dacă repartizarea s-a făcut în baza 
solicitărilor de anul trecut, doreşte să scoată în evidenŃă faptul că suma de aproape 
100.000 lei care au fost alocă pentru reparaŃia scărilor de la Catedrala, nu mai este 
necesară.   
 D-l secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea amendamentului şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Amendamentul d-lui consilier local Molocea Mihai Iulian se supune la vot 
fiind consemnate 5 voturi „pentru”, un vot „împotrivă”, iar 12 consilieri locali s-au 
abŃinut de la vot. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 13 voturi „pentru”, iar 5 
consilieri s-au abŃinut de la vot (consilierii locali Bulz Dionisie, Dănescu Dorel 
Ioan, Molocea Mihai Iulian, Sechi Dan Mihail, Stoica Constantin Nicolae). 
 Se adoptă Hotărârea nr.33/2020 privind aprobarea programului anual al 



 14 

finanŃărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Orăştie în 
anul 2020.  
 La punctul 18 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea achiziŃionării unor servicii juridice de consultanŃă, 
asistenŃă şi reprezentare de la un avocat, în dosarul nr.3853/97/2018*. 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l consilier local Petre Radu OnuŃ dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru administraŃie locală, juridică şi de disciplină. 
 D-l consilier local Bulz Dionisie arată că, din câte ştie în cadrul administraŃiei 
locale sunt angajaŃi mai mult jurişti, a discutat la şedinŃa pe comisii cu d-l director 
Costoiu Călin şi i-a explicat că dumnealui a gestionat respectivul proces, s-a 
câştigat, apoi s-a pierdut, s-a întors de mai multe ori şi din câte a înŃeles e nevoie 
de angajarea unui avocat. 
 D-l primar Ovidiu Bălan arată că, dânsul doreşte să se asigure că acest proces 
va fi câştigat şi vom face tot ce este legal ca municipalitatea să aibă câştig de 
cauză. În aceeaşi ordine de idei, arată că, alte administraŃii îşi angajează apărători 
de la casele de avocatură şi noi mergem în instanŃă cu juriştii pe care îi avem 
angajaŃi. 
 D-l director Costoiu Călin arată că, legea ne permite ca în situaŃii excepŃionale 
să putem angaja cheltuieli pentru angajare unei avocat. 
 D-l consilier local Bulz Dionisie arată că, dânsul a dorit să scoată în evidenŃă 
că, dacă există personal de specialitate să îi foloseşti şi ni se solicită să angajăm o 
cheltuială, care ni se poate imputa ulterior.   
 D-l secretar general 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.34/2020 privind aprobarea achiziŃionării unor 
servicii juridice de consultanŃă, asistenŃă şi reprezentare de la un avocat, in dosarul 
nr.3853/97/2018*. 
 În încheierea şedinŃei, d-l consilier local Molocea Mihai Iulian doreşte să îl 
întrebe pe d-l primar pentru a nu mai exista dubii şi discutii, să ofere unele 
informaŃii cu privire situaŃia de la SC Chimica SA Orăştie, ce se întâmplă cu noii 
investitori, câŃi oameni vor fi angajaŃi şi consideră că, ar trebui să ştim, care este 
situaŃia. 
 D-l primar Ovidiu Bălan arată că, toate informaŃiile legate de situaŃia de la SC 
Chimica SA în legătură cu noul investitor le-a oferit în comunicatul de informare 
care a postat în mediul online, consideră că, situaŃia este clară şi   s-a înŃeles de 
către toată lumea, mai puŃin câteva persoane. Totodată, mai arată că, investitorul 
mai avea alte trei alternative unde putea să investească, dar din fericire a ales să 
investească la Orăştie. 
 D-l consilier local Stoica Constantin Nicolae arată că, a depus un proiect de 
hotărâre în urmă cu o lună şi jumătate şi vrea să ştie ce s-a întâmplat cu acesta. 
 D-l secretar general îl întreabă pe d-l consilier local Stoica Constantin Nicolae 
de către cine a fost iniŃiat proiectul de hotărâre. I se răspunde de către d-l consilier, 
care arată că, acesta a fost iniŃiat de către dansul şi d-na consilier local Chira 
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Adriana.   
 D-l secretar general Teodor Iordan arată că, la momentul depunerii proiectului 
de hotărâre nu era aprobat bugetul local pe anul în curs şi nu se putea supune la vot 
în Consiliul local un proiect de hotărâre care nu avea acoperire bugetară. 
 D-l consilier local Molocea Mihai Iulian intervine şi arată că, acest lucru nu îl 
hotărăşte secretarul general, ci avea obligaŃia să dea un aviz de legalitate sau de 
ilegalitate, proiectul de hotărâre trebuia supus dezbaterii Consiliului local, care 
hotăra cu privire la acesta. În aceeaşi ordine de idei, arată că, este un drept al 
consilierilor locali de a iniŃia proiecte de hotărâre indiferent că este bun sau rău, 
secretarul general nu poate să stabilească ce este oportun şi ce nu. 
 D-l secretar general arată că, dacă era introdus pe ordinea de zi, doar ca să fie 
şi cu raport de nelegalitate era acelaşi lucru. 
 D-l consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, este o procedură 
obligatorie, în momentul în care un consilier local depune un proiect de hotărâre 
era obligatoriu să fie pus pe ordinea de zi. 
 D-l secretar general Teodor Iordan arată că, nu a fost pus pe ordinea de zi din 
motive de legalitate, fiindcă nu exista acoperire bugetară. 
 D-l consilier local Bulz Dionisie arată că, în momentul de faŃă avem aprobat 
bugetul local şi întreabă dacă acum este legal. 
 D-l secretar general arată că, proiectul de hotărâre va fi introdus pe ordinea de 
zi, tot cu referat de nelegalitate, fiindcă nu are acoperire bugetară, dar nu mai există 
un motiv să nu îl supunem dezbaterii. 
 D-l consilier local Stoica Constantin Nicolae consideră că, este vorba de 
îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor de serviciu de către secretarul general al 
Primăriei.  
 D-l secretar general îi răspunde că, de la un jurist ca dânsul se aştepta să 
citească Codul administrativ. IniŃiatorii au depus doar un referat de aprobare, nu 
proiectul de hotărâre, care dacă nu ştiau să-l elaboreze trebuia să-i ceară sprijinul. 
Ce să treacă pe ordinea de zi, referatul lor de aprobare? Ce sarcina de serviciu nu a 
îndeplinit secretarul general? 
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
             Preşedinte de şedinŃă,                                             Secretar General,                                                
                    jr.Paşca Ioan                                           jr.Teodor Iordan 


