ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 30.07.2015 cu ocazia şedinŃei ordinare a Consiliului local al
municipiului Orăştie.
Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită.
Din totalul de 19 consilieri sunt prezenŃi la şedinŃă 17. Lipsesc d-nii consilieri
Molocea Mihai şi Todea Cornel
La şedinŃă participă d-nii : secretar Teodor Iordan şi mass-media locală.
D-l consilier Popa Dorin propune ca preşedinte de şedinŃă pe d-l consilier
Iordăchescu Nicolae.
Propunerea este supusă la vot şi aprobată în unanimitate.
10 iulie
Întrucât procesele verbale ale şedinŃelor de îndată din 02 iulie 2015,
2012 şi 15 iulie 2015 au fost puse la dispoziŃia consilierilor odată cu înmânarea
invitaŃiei, d-l secretar întreabă dacă există obiecŃii cu privire la acestea şi le supune, pe
rând, la vot, acestea fiind votate în unanimitate.
D-l primar Ovidiu Bălan propune următorul proiect al ordinii de zi :
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al
municipiului Orăştie pe anul 2015.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuŃiei bugetelor pe trimestrul II al
anului 2015.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor mijloace fixe şi obiecte de
inventar aflate în administrarea Liceului Tehnologic „N.Olahus” Orăştie şi Spitalului
Municipal Orăştie.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcŃionare al Compartimentului Servicii comunitare – Cabinete Medicină şcolară.
5.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcŃii al Serviciului Public
de AsistenŃă Socială – compartiment „Servicii de creşă” şi aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcŃionare.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea reŃelei şcolare din municipiul Orăştie
pentru anul şcolar 2015-2016.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal – „Construire
hală de producŃie, anexe, amenajări exterioare, împrejmuire şi racord la utilităŃi” în
municipiul Orăştie, str.Codrului, f.n., JudeŃul Hunedoara.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu –
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„Construire locuinŃă în regim de înălŃime S+P+M şi amenajare parcelă” în municipiul
Orăştie, str.P.Maior, nr.22, JudeŃul Hunedoara.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul – „Realizare reŃele electrice de joasă tensiune în
zona str.Progresului – str.dr.Stelian Ivaşcu din municipiul Orăştie, judeŃul
Hunedoara”.
10.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al
municipiului Orăştie pe anul 2015 în vederea organizării unui spectacol din cadrul
Festivalului InternaŃional de Folclor pentru Copii şi Tineret „Carpatica 2015” ediŃia a
XVI-a.
11.Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.34/2014 referitoare la
solicitarea trecerii din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului
Afacerilor Interne în domeniul public al municipiului Orăştie şi administrarea
Consiliului local al municipiului Orăştie a terenului şi construcŃiilor excedentare
„Poligonului de tragere M.A.I”.
12.Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere aprobat prin
HCL nr.71/2010.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din
cadrul Colegiului NaŃional „A.Vlaicu”, Liceului Tehnologic „N.Olahus”, Şcolii
Gimnaziale „Dr.A.Vlad”, Şcolii Gimnaziale „D.Stanca” şi GrădiniŃei „CăsuŃa cu
Poveşti” Orăştie.
14. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.19/2015 referitoare la scutirea
de la plata penalităŃilor de întârziere aferente unor redevenŃe.
15.Proiect de hotărâre privind revocarea articolului 4, alin.(2) al HCL nr.38/2015
referitoare la aprobarea criteriilor de selecŃie, a procedurilor şi criteriilor de
performanŃă pentru funcŃia de Director în cadrul Clubului sportiv de drept public Club
Sportiv Municipal „Dacia Orăştie 2010”.
În afara ordinii de zi se propune :
16.Proiect de hotărâre privind completarea Programului anual al achiziŃiilor
publice pentru anul 2015 aprobat prin HCL nr.22/2015.
17.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.103/2015 referitoare la unele
măsuri de reorganizare a Serviciului Public de Gospodărire Municipală Orăştie.
Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerile ulterioare este supus la vot şi
aprobat în unanimitate.
D-l viceprimar Dorin Popa propune ca înainte de începerea lucrărilor şedinŃei de
consiliu să aibă loc înmânarea a două diplome de cetăŃean de onoare al municipiului
Orăştie.
Propunerea d-lui viceprimar se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de
voturi.
D-l viceprimar înmânează d-nei prof.Ivaşcu Valeria diploma de cetăŃean de
onoare acordată postmortem d-lui dr.Ivaşcu Ioan şi d-lui Rotea Mircea diploma
acordată postmortem d-lui ing.Rotea Mircea.
D-l consilier Munteanu Alexandru arată că, dânsul a lucrat mulŃi ani împreuna cu
cei doi cetăŃeni cărora le-am acordat aceste distincŃii la inceputul acestui an, d-l
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dr.Ivaşcu a fost peste 30 de ani director al Spitalului Municipal Orăştie, fiind persoana
căreia i se datorează existenŃa acestei instituŃii, iar cu d-l ing.Rotea a colaborat mai
bine de 10 ani în perioada în care a activat în cadrul Uzinei Mecanica şi care prin
muncă şi dăruire a contribuit la prestigiul acestei unităŃi. Totodată, dânsul doreşte
multă sănătate celor două familii şi îi asigură de tot respectul întregii comunităŃi.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, dânsul în calitate de consilier local a colaborat
cu aceştia în perioada în care au fost membri ai Consiliului local, au fost doi oameni
deosebiŃi, d-lui dr.Ivaşcu i se datorează actualul corp medical al Spitalului Municipal,
care din păcate în curând vor ieşi la pensie, iar d-l ing.Rotea a fost un om care prin
profesionalism a ridicat uzina Mecanica la standarde foarte înalte.
D-na consilier Dumitru Angela arată că, d-l dr.Ivascu a fost mai mult decât un
simplu medic, a fost un om de o deosebită bunătate care prin activitatea sa a ajutat
mereu pe cei care aveau nevoie în orice problemă, iar d-l ing.Rotea a fost persoana
care a contribuit efectiv la reabilitarea şi consolidarea imobilului Colegiului National
„A.Vlaicu” în perioada în care a fost la conducerea Uzinei Mecanica. Totodată, dânsa
propune un moment de reculegere în memoria celor doi cetăŃeni de onoare ai
municipiului Orăştie.
D-na prof.Ivaşcu Valeria, doreşte să mulŃumească membrilor Consiliului local
pentru acest gest prin care şi-au arătat recunoştinŃa faŃă de activitatea fostului ei soŃ şi
dă citire unui mesaj de mulŃumire.
D-l Rotea Mircea, fiul d-lui ing.Rotea Mircea Ńine să mulŃumească în numele
familiei pentru acest gest de apreciere şi consideră că, poate nu întâmplător aceste
titluri au fost acordate în aceste cadru festiv, cei doi fiind de altfel doi foarte buni
prieteni şi care au colaborat de-a lungul carierei.
D-l consilier Iordăchescu Nicolae arată că, aceste diplome poate ar fi trebuit
acordate mult mai devreme acestor două personalităŃi ale urbei noastre şi mulŃumeşte
reprezentanŃilor celor două familii pentru prezenŃă.
În continuare, preşedintele de şedinŃă arată că, urmare a solicitării d-lui consilier
Paşca Ioan formulată în şedinŃa de îndată din 10 iulie 2015 prin care s-a cerut prezenŃa
reprezentaŃilor Politiei Municipale Orăştie, PoliŃiei Locale şi a reprezentantului
municipiului Orăştie în A.D.I ,,Serviciul JudeŃean pentru ocrotirea animalelor fără
stăpân” şi solicită să li se adreseze întrebări reprezentaŃilor celor două instituŃii.
D-na consilier Mariş Daniela arată că, dânsa în calitate de consilier local se face
purtătoarea de cuvânt a mai multor cetăŃeni ce locuiesc în zona blocurilor din
str.Eroilor şi care de mai bine de 1 an sunt deranjaŃi de anumiŃi cetăŃeni care nu au cei
7 ani de acasă şi care seara după ora 22 şi până aproape de dimineaŃă ascultă muzică,
fie la telefon, fie la radiourile autoturismelor, consumă băuturi alcoolice, inclusiv
minorii, au loc discuŃii în contradictoriu şi care uneori degenerează în altercaŃii între
aceştia. Totodată, d-na consilier arată că, fântâna arteziană din zona respectivă a fost
transformată de unii cetăŃeni în baie publică, se spală ziua în amiaza mare în aceasta,
se maimuŃăresc în faŃa camerelor de supraveghere montate în zonă, care din păcate nu
funcŃionează tot timpul, aşa cum a afirmat în urma cu câteva şedinŃe d-l primar, lucru
verificat de dânsa în urmă cu 2 zile când a participat la şedinŃa comisiei de
specialitate. În încheiere dânsa are rugămintea către cele două instituŃii să ia măsurile
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legale împotriva celor care perturbă liniştea publică şi speră într-o colaborare cât mai
bună între Consiliu şi respectivele instituŃii.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, în zona PieŃei „La Berze” a fost amenajat un
sens giratoriu şi din păcate nu toŃi cetăŃenii respectă regulile de circulaŃie în respectiva
zonă, mai ales cei potenŃi financiar nu Ńin cont de aceste reguli, parchează in
vecinătatea acestuia sau chiar în interiorul său şi nimeni nu ia nicio măsură legală.
Totodată, dânsul arată că, agenŃii de la circulaŃie ar trebui să îşi facă mai des simŃită
prezenta în zonă, precum şi in municipiu, nu stă stea la pândă la ieşirile din localitate
şi să amendeze pe cei care depăşesc limita de viteză cu câŃiva kilometri.
D-l consilier Bulz Dionisie consideră că, trebuie luate măsuri cu privire la cele
arătate anterior antevorbitor, însa trebuie întreprinse măsuri de descurajare a
cerşetoriei, care se practică în preajma şi la ieşirile din micile şi marilor magazine,
cetăŃenii fiind asaltaŃi de aceste persoane.
D-na consilier Dumitru Angela arată că, pe strada Căstăului după ora 10, se
circula cu viteză foarte mare, au loc adevărate curse de maşini, cetăŃenii care locuiesc
pe aceasta strada sunt deranjaŃi de zgomotul produs şi care de cele mai multe ori pun
în pericol viaŃa conducătorilor auto şi a pietonilor. Totodată, d-na consilier arată că, pe
str.A.Iancu, sunt situaŃii când se parchează şi câte 3 maşini în paralel şi ar trebui luate
măsuri în acest sens, iar pe str.Mureşul care este perpendiculara pe strada care dă
înspre Capelă, de asemenea se parchează, iar unul dintre sensurile de circulaŃie devine
necirculabil.
D-l consilier Pîndărelu Nicolae arată că, pe str.Plantelor se circulă fără permis, de
către cetăŃenii care locuiesc în zonă, atât cu autoturisme, cât şi cu motoscutere,
consumă băuturi alcoolice, fac gălăgie şi solicită să se facă mai multe controale
periodic în această zonă.
D-l consilier Roşu Mircea arată că, în zona magazinului „La Doi paşi” ar fi poate
bine să se monteze un semn prin care să se interzică staŃionarea şi parcarea, iar pe D.N
7 de la magazinul LIDL în jos este limitare de viteză la
30 km/h şi dacă ar fi
făcută o razie şi amendaŃi câŃiva conducători auto poate s-ar respecta viteza legală,
mai ales ca există şi o trecere de pietoni care este folosită de elevii care invaŃă în zonă.
Preşedintele de şedinŃă dă cuvântul d-lui comisar Sala Gabriel, comandantul
Politiei Municipiului Orăştie, care arată că, şi-a notat problemele semnalate de
membri Consiliului local şi doreşte să informeze pe această cale că pe partea de
circulaŃie există un singur echipaj, dotarea materială este din păcate deficitară, precum
şi un număr redus de personal. Totodată, dânsul arată că, nu există o normă impusă
pentru acordarea de amenzi pe linie de circulaŃie, viteza este de la mai multe ori cauza
multor evenimente rutiere, se vor lua măsuri şi partea de parcări ilegale şi vor fi mai
vigilenŃi pe viitor. În ceea ce priveşte liniştea cetăŃenilor este intr-adevăr o problemă,
se va încerca şi pe acest segment să se rezolve aceste probleme în timp cât mai scurt
de la semnalarea acestora şi asigură consilierii de o colaborare cât mai bună şi pe
viitor.
Preşedintele de şedinŃă îi mulŃumeşte d-lui comandant pentru prezenŃă şi într-o
colaborare cât mai bună.
În continuare, d-l consilier Paşca Ioan arată că, activitatea cu privire la câinii
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comunitari a fost dată în administrarea unei asociaŃii care nu ştim cât de bine îşi face
treaba, S.P.G.M ridică câinii vagabonzi şi respectiva asociaŃie ia banii.
D-l secretar arată că, s-a făcut o asociere a municipiului cu această asociaŃie în
care sunt parteneri Consiliul JudeŃean şi mai multe unităŃi administrativ-teritoriale din
judeŃ.
D-l viceprimar Dorin Popa arată că, municipiul Orăştie nu a achitat niciun ban
către această asociaŃie, investiŃiile s-au făcut de către Consiliul JudeŃean. În acest
moment în adăpostul de pe str.Crişan sunt 50 de câini, care trebuie îngrijiŃi, nu putem
în acest moment să susŃinem cu contribuŃia pe care o avem de dat pe un an, nu
acoperă cheltuielile legate de acesta.
D-na consilier Dumitru Angela arată că, până în prezent au fost adoptaŃi peste
200 de câini de la acest adăpost prin intermediul unor asociaŃii şi fundaŃii, însă până
nu se iau măsuri pentru sterilizarea animalelor, nu se va rezolva problema câinilor
comunitari la nivelul municipiului. Totodată, dânsa arată că, în momentul de faŃă nu
există un medic care să se ocupe de sterilizare şi ar trebui să fie identificaŃi câinii
agresivi, ar trebui prinşi şi duşi în adăpost şi să fie sterilizaŃi.
D-l consilier Roşu Mircea întreabă dacă există un număr de urgenŃă la care să fie
făcute sesizările în legătură cu câinii comunitari şi dacă legea permite să se ia măsuri
legale împotriva celor care hrănesc câinii abandonaŃi.
D-l PărăuŃ Beniamin, reprezentantul municipiului în Adunarea Generală a
AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul JudeŃean pentru ocrotirea
animalelor fără stăpân” arată că, adăpostul in acest moment este curat, animalele care
sunt în acesta sunt bine îngrijite şi cetăŃenii pot adopta aceste animale, se intervine ori
de câte ori este necesar pe teren, însă legea nu ne permite eutanasierea câinilor fără
stăpân. Totodată, dânsul arată că, pentru sesizări se poate sună pe telefonul Primăriei,
iar poliŃistul care este de serviciu va prelua apelul şi va transmite mai departe celor
care au aceste atribuŃii.
La primul punct al ordinii de zi se prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Orăştie pe
anul 2015.
D-l secretar Teodor Iordan dă citire raportului întocmit de DirecŃia economică.
D-l consilier Popa Dorin prezintă raportul 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.111/2015 privind aprobarea rectificării bugetului general
al municipiului Orăştie pe anul 2015.
La punctul 2 al ordinii de zi se arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea execuŃiei bugetelor pe trimestrul II al anului 2015.
D-l secretar prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică.
D-l consilier Popa Dorin 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.
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Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.112/2015 privind aprobarea execuŃiei bugetelor pe
trimestrul II al anului 2015.
În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea casării unor mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în administrarea
Liceului Tehnologic „N.Olahus” Orăştie şi Spitalului Municipal Orăştie.
D-l secretar Teodor Iordan prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică.
D-l consilier Popa Dorin dă citire raportului 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.113/2015 privind aprobarea casării unor mijloace fixe şi
obiecte de inventar aflate în administrarea Liceului Tehnologic „N.Olahus” Orăştie şi
Spitalului Municipal Orăştie.
La punctul 4 al ordinii de zi se prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare al Compartimentului
Servicii comunitare – Cabinete Medicină şcolară.
D-na director Oltean Mihaela dă citire raportului întocmit de Serviciul Public de
AsistenŃă Socială.
D-nii consilieri Călinescu Cristian şi Roşu Mircea dau citire, pe rând, rapoartelor
de avizare al comisiei pentru administraŃie locală şi al comisiei pentru învăŃământ,
sănătate, sport, cultură şi culte.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre
este de 9 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.114/2015 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcŃionare al Compartimentului Servicii comunitare – Cabinete
Medicină şcolară.
În continuare se arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
modificarea statului de funcŃii al Serviciului Public de AsistenŃă Socială –
compartiment „Servicii de creşă” şi aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcŃionare.
D-na director Oltean Mihaela prezintă raportul întocmit de Serviciul Public de
AsistenŃă Socială.
D-nii consilieri Călinescu Cristian şi Roşu Mircea arată că în comisia pentru
administraŃie locală şi în comisia pentru învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte,
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 9 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.115/2015 privind modificarea statului de funcŃii al
Serviciului Public de AsistenŃă Socială – compartiment „Servicii de creşă” şi
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare.
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La punctul 6 al ordinii de zi sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea reŃelei şcolare din municipiul Orăştie pentru anul şcolar 2015-2016.
D-na director Olteanu Mihaela prezintă raportul întocmit de Serviciul Public de
AsistenŃă Socială.
D-l consilier Roşu Mircea dă citire raportului de avizare al comisiei pentru
învăŃământ, sănătate, sport, cultura şi culte, proiectul de hotărâre a fost avizat
favorabil.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, să fie eliminat din anexa de la poziŃia 4,
faptul că Şcoala Gimnazială „Dr.A.Vlad” este fostă structură a Liceului Tehnologic
„N.Olahus” Orăştie, care nu mai prezintă nicio relevanŃă în acest moment.
Amendamentul d-lui consilier se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre
si a amendamentului este de 9 voturi.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în
unanimitate.
Este adoptată Hotărârea nr.116/2015 privind aprobarea reŃelei şcolare din
municipiul Orăştie pentru anul şcolar 2015-2016.
În continuare se prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal – „Construire hală de producŃie, anexe,
amenajări exterioare, împrejmuire şi racord la utilităŃi” în municipiul Orăştie,
str.Codrului, f.n., JudeŃul Hunedoara.
D-l secretar Teodor Iordan dă citire raportului întocmit de DirecŃia Arhitect-şef.
D-l consilier Munteanu Alexandru 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.
Se adoptă Hotărârea nr.117/2015 privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal –
„Construire hală de producŃie, anexe, amenajări exterioare, împrejmuire şi racord la
utilităŃi” în municipiul Orăştie, str.Codrului, f.n., JudeŃul Hunedoara.
La punctul 8 al ordinii de zi se arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – „Construire locuinŃă în regim de
înălŃime S+P+M şi amenajare parcelă” în municipiul Orăştie, str.P.Maior, nr.22,
JudeŃul Hunedoara.
D-l secretar Teodor Iordan prezintă raportul întocmit de DirecŃia Arhitect-şef.
D-l consilier Munteanu Alexandru arată că, în urma discuŃiilor purtate, comisia
pentru urbanism a avizat favorabil proiectul de hotărâre, cu amendamentul că, nu este
necesară notificarea din partea proprietarului, avizarea P.U.D-ului eliberându-se cu
interdicŃie de construire pe terenul în cauză.
D-l consilier Ploeşteanu Flaviu arată că, d-l Baicu Vlad nu prezentat un acord de
cedare a terenului, dar acest lucru dacă se cere trebuie să beneficieze de o justa
compensaŃie.
D-l secretar arată că, persoanele care au construit în zona străzii Pricazului nu lea fost aprobat P.U.Z-ul până nu au fost de acord cu donarea terenului pentru
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realizarea străzii. În P.U.G-ul ce a fost aprobat la începutul anului trecut în zonă este
prevăzut a se realiza în viitor o stradă şi în acest sens este necesar a se ceda de către dl Baicu o parte din teren pentru realizarea acesteia.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, din moment ce în P.U.G este aprobat acest
lucru şi că în zonă există un drum, dar care nu se încadrează în norme este normal să
se respecte acest plan.
D-l viceprimar arată că, în zonă mai există şi alŃi proprietari care în viitor vor
trebui probabil să cedeze o parte din teren, dar nu putem să obligăm, că poate se va
realiza cândva o stradă.
D-l consilier Munteanu Alexandru arată că, cetăŃenii care au construit în zona
străzii Pricazului, au fost chemaŃi la discuŃii şi au donat teren pentru realizarea străzii,
pe str.P.Maior, încă nu s-a demarat un proiect de acest gen, în zonă mai sunt încă 7
parcele ai căror proprietari probabil vor fi nevoiŃi să cedeze teren.
D-l consilier Ploeşteanu Flaviu arată că, prin această solicitare îi îngrădim
dreptul de proprietate, daca acesta doreşte sa acceseze un credit, există riscul să nu i
se acorde dacă va ceda o parte din teren.
D-l secretar arată că, dacă la momentul actual d-l Baicu nu cedează nu vor mai
ceda nici ceilalŃi proprietari din zonă.
D-l consilier Pîndărelu Nicolae este de părere că, dacă d-l Baicu nu ar fi cine
este, nu ar fi existat atâtea discuŃii şi îl întreabă pe d-l consilier Ploeşteanu dacă este
implicat personal în acest proiect. I se răspunde de către d-l consilier Ploeşteanu care
arată că, nu este implicat în niciun fel, ci doar şi-a exprimat punctul de vedere cu
privire la această problemă .
D-l viceprimar consideră că, este normal ca dl Baicu să îşi folosească terenul
cum doreşte, poate va fi expropriat sau poate îl va dona, dar acum nu îl putem obliga.
D-l, consilier Ploeşteanu Flaviu arată că, noi discutăm de aprobarea unui Plan
Urbanistic de Detaliu şi care se referă la realizarea unei locuinŃe, deci se poate aproba
acest plan, dar cu interdicŃia de a construi pe terenul care vizează realizarea unei
viitoare străzi.
D-l consilier łambă Alin arată că, avem 3 jurişti care îşi pot spune punctul de
vedere cu privire la acest proiect.
D-l secretar arată că, i s-a solicitat doar un acord de cesiune a terenului pe care să
îl dea acum pentru a se putea realiza o viitoare strada aşa cum este prevăzut în P.U.G.
D-l consilier Pîndărelu Nicolae întreabă dacă vine cu utilaje mari, gen betonieră
pe unde va intra daca nu are o cale de acces.
D-l consilier Munteanu Alexandru arată că, drumul existent, care este în câmp,
este în formă de potcoavă, terenul care se solicită a fi cedat este în vârful acestei
potcoave, depinde de modul de abordare a problemei, situaŃia este puŃin diferită de
celelalte situaŃii care au existat înainte.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea amendamentului şi a
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Amendamentul comisiei de urbanism se supune şi se aprobă cu
10 voturi
„pentru”, 3 voturi „împotrivă” şi 4 abŃineri.
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Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat cu 10
voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” şi 6 abŃineri.
Este adoptată Hotărârea nr.118/2015 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de
Detaliu – „Construire locuinŃă în regim de înălŃime S+P+M şi amenajare parcelă” în
municipiul Orăştie, str.P.Maior, nr.22, JudeŃul Hunedoara.
În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul – „Realizare reŃele electrice de joasă tensiune în zona str.Progresului –
str.dr.Stelian Ivaşcu din municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara”.
D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-nii consilieri Popa Dorin şi Paşca Ioan dau citire, pe rând, rapoartelor de
avizare al comisiei economice şi al comisiei pentru servicii şi comerŃ.
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.119/2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul – „Realizare reŃele electrice de
joasă tensiune în zona str.Progresului – str.dr.Stelian Ivaşcu din municipiul Orăştie,
judeŃul Hunedoara”.
La punctul 10 al ordinii de zi se prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăştie pe anul
2015 în vederea organizării unui spectacol din cadrul Festivalului InternaŃional de
Folclor pentru Copii şi Tineret „Carpatica 2015” ediŃia a XVI-a.
D-l ing.Pistol Eugen, referent în cadrul Casei de Cultură „Alexandru GrozuŃă”
Orăştie dă citire raportului întocmit de instituŃia amintită.
D-nii consilieri Popa Dorin şi Roşu Mircea arată că, în comisiile de specialitate,
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.120/2015 privind alocarea unei sume de bani din
bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2015 în vederea organizării unui
spectacol din cadrul Festivalului InternaŃional de Folclor pentru Copii şi Tineret
„Carpatica 2015” ediŃia a XVI-a.
În continuare se arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
completarea HCL nr.34/2014 referitoare la solicitarea trecerii din domeniul public al
statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al
municipiului Orăştie şi administrarea Consiliului local al municipiului Orăştie a
terenului şi construcŃiilor excedentare „Poligonului de tragere M.A.I”.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier Călinescu Cristian dă citire raportului de avizare al comisiei pentru
administraŃie locală.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre
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este de 9 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.121/2015 privind completarea HCL nr.34/2014
referitoare la solicitarea trecerii din domeniul public al statului şi administrarea
Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al municipiului Orăştie şi
administrarea Consiliului local al municipiului Orăştie a terenului şi construcŃiilor
excedentare „Poligonului de tragere M.A.I”.
La punctul 12 al ordinii de zi sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind modificarea contractului de asociere aprobat prin HCL nr.71/2010.
D-l secretar prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie Publică Locală.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia pentru servicii şi comerŃ, proiectul
de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l viceprimar este de părere că, este posibil ca şi peste 2 ani să fim în aceeaşi
situaŃie, are o vagă bănuială, iar începând cu anul următor conform contractului
trebuie să plătească prima redevenŃă, mai ales că din câte a înŃeles, aceştia percep o
taxă pentru a putea pescui.
D-l secretar arată că, săptămâna trecută a avut loc o întâlnire cu reprezentantul
FederaŃiei NaŃionale a Pescarilor Sportivi din România şi a fost încheiat un document
în care au fost stabilite termenele pe care aceasta este obligată să le respecte şi în
fiecare lună se vor face verificări în acest sens. Totodată, dânsul arată că, s-a realizat o
mare parte din investiŃie, mai sunt de finalizat lucrările la bălŃile cu puiet şi
amenajarea unor căbănuŃe.
D-l consilier Munteanu Alexandru consideră că, lucrurile trebuie să meargă
înainte şi să se finalizeze aceasta investiŃie.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, bălŃile sunt deja populate, dânsul a fost
personal în zonă, lucrările realizate sunt de amploare, părerea dansului este că trebuie
să urmărim să respecte condiŃiile contractuale pentru a se finaliza această investiŃie,
iar referitor la taxă, aceasta nu este percepută deocamdată.
D-l viceprimar arată că, au trecut 5 ani de la demararea lucrărilor şi deocamdată
nu am văzut niciun ban de pe urma acestei investiŃii, mai prelungim cu încă 2 ani
termenul şi poate peste 2 ani se găsesc iarăşi anumite motive să mai facem o nouă
eşalonare.
D-l secretar arată că, obligaŃia de plată este prevăzută a fi începută de la
momentul finalizării lucrărilor şi darea acesteia în exploatare.
D-l consilier Bulz Dionisie este de părere că, să fim de acord cu prelungirea cu
încă 2 ani, dar redevenŃa să fie plătită începând cu anul 2016.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 9 sau 13 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.122/2015 privind modificarea contractului de asociere
aprobat prin HCL nr.71/2010.
D-l consilier Călinescu Cristian solicită permisiunea de a se retrage de la
lucrările şedinŃei, invocând anumite probleme personale. Solicitarea se supune la vot
şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
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În continuare se prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Colegiului NaŃional
„A.Vlaicu”, Liceului Tehnologic „N.Olahus”, Şcolii Gimnaziale „Dr.A.Vlad”, Şcolii
Gimnaziale „D.Stanca” şi GrădiniŃei „CăsuŃa cu Poveşti” Orăştie.
D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-nii consilieri Popa Dorin şi Roşu Mircea dau citire, pe rând, rapoartelor de
avizare al 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.123/2015 privind aprobarea decontării navetei cadrelor
didactice din cadrul Colegiului NaŃional „A.Vlaicu”, Liceului Tehnologic „N.Olahus”,
Şcolii Gimnaziale „Dr.A.Vlad”, Şcolii Gimnaziale „D.Stanca” şi GrădiniŃei „CăsuŃa
cu Poveşti” Orăştie.
La punctul 14 al ordinii de zi, se arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind revocarea HCL nr.19/2015 referitoare la scutirea de la plata penalităŃilor de
întârziere aferente unor redevenŃe.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-na consilier Mariş Daniela 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 9 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.124/2015 privind revocarea HCL nr.19/2015
referitoare la scutirea de la plata penalităŃilor de întârziere aferente unor redevenŃe.
În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
revocarea articolului 4, alin.(2) al HCL nr.38/2015 referitoare la aprobarea criteriilor
de selecŃie, a procedurilor şi criteriilor de performanŃă pentru funcŃia de Director în
cadrul Clubului sportiv de drept public Club Sportiv Municipal „Dacia Orăştie 2010”.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-na consilier Mariş Daniela şi d-l Roşu Mircea arată că, în comisia pentru
administraŃie locală şi în comisia pentru învăŃământ, sănătate, sport, cultura şi culte,
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l consilier Bulz Dionisie solicită ca pe viitor să fie puse la dispoziŃie şi
adresele InstituŃiei Prefectului prin care se solicită modificarea sau revocarea unor
hotărâri adoptate de Consiliul local.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre
este de 9 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 9 voturi.
Se adoptă Hotărârea nr.125/2015 privind revocarea articolului 4, alin.(2) al HCL
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nr.38/2015 referitoare la aprobarea criteriilor de selecŃie, a procedurilor şi criteriilor
de performanŃă pentru funcŃia de Director în cadrul Clubului sportiv de drept public
Club Sportiv Municipal „Dacia Orăştie 2010”.
La punctul 16 al ordinii de zi se arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind completarea Programului anual al achiziŃiilor publice pentru anul 2015
aprobat prin HCL nr.22/2015.
D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Popa Dorin dă citire raportului de avizare al comisiei economice.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 9 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Este adoptată Hotărârea nr.126/2015 privind completarea Programului anual al
achiziŃiilor publice pentru anul 2015 aprobat prin HCL nr.22/2015.
În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
modificarea HCL nr.103/2015 referitoare la unele măsuri de reorganizare a Serviciului
Public de Gospodărire Municipală Orăştie.
D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Popa Dorin arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre a
fost avizat favorabil.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre
este de 9 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se adoptă Hotărârea nr.127/2015 privind modificarea HCL nr.103/2015
referitoare la unele măsuri de reorganizare a Serviciului Public de Gospodărire
Municipală Orăştie.
În încheierea şedinŃei, d-na consilier Dumitru Angela arată că, în urma cu câteva
luni au fost aprobate unele proiecte culturale şi de învăŃământ şi întreabă când se vor
face plăŃile aferente acestora. I se răspunde de către d-l secretar care arată că, după
semnarea contractelor de finanŃare se va proceda şi la virarea sumelor aprobate de
Consiliul local.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinŃă,
Iordăchescu Nicolae

Secretar,
jr.Teodor Iordan
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