ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 28.01.2016 cu ocazia şedinŃei ordinare a Consiliului local al
municipiului Orăştie.
Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită.
Cei 19 consilieri sunt prezenŃi la şedinŃă.
La şedinŃă participă d-l primar Ovidiu Bălan, secretar Teodor Iordan şi massmedia locală.
D-l consilier Pasca Ioan propune ca preşedinte de şedinŃă pe d-l consilier łambă
Alin.
Propunerea este supusă la vot şi aprobată în unanimitate.
Întrucât procesul verbal al şedinŃei ordinare din data de 29.12.2015 şi al şedinŃei
de îndată din data de 07.01.2016 au fost puse la dispoziŃia consilierilor odată cu
înmânarea invitaŃiei şi a materialelor, d-l secretar întreabă dacă există obiecŃii cu
privire la acestea. Întrucât, nu există obiecŃii, procesele verbale sunt supuse la vot şi
aprobate în unanimitate.
D-l primar Ovidiu Bălan propune următorul proiect al ordinii de zi :
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Orăştie
pe anul 2016.
2.Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2016 a excedentului anual al
bugetului local al municipiului Orăştie.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor mijloace fixe aflate în
administrarea Şcolii Gimnaziale „D.Stanca” Orăştie.
4.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.99/2009 referitoare la
aprobarea de taxe speciale şi contribuŃii lunare pentru unele servicii prestate de
Serviciul Public de AsistenŃă Socială Orăştie.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal – „UnităŃi de
locuit conform exigenŃelor stabilite prin Legea nr.114/1996 şi viabilizare teren” în
municipiul Orăştie, str.Plantelor, f.n.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării normei de hrană personalului
din cadrul Serviciului PoliŃia Locală a municipiului Orăştie începând cu luna ianuarie
2016.
7.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr.140/2015
referitoare la aprobarea realizării lucrărilor de intervenŃii în vederea modernizării
Spitalului Municipal Orăştie şi a cofinanŃării acestora.
1

8.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr.141/2015
referitoare la aprobarea realizării de dotări cu echipamente în cadrul Spitalului
Municipal Orăştie şi a cofinanŃării acestora.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizaŃi pentru obiectivul de investiŃii „Ranforsare sistem rutier pe DC 42 Orăştie Gelmar”, JudeŃul Hunedoara.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizaŃi pentru obiectivul de investiŃii „Reabilitare si retehnologizare staŃie de ape
uzate” din municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local
prestate de persoanele care beneficiază de venitul minim garantat.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe
construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.82 din municipiul Orăştie,
str.Pricazului.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcŃii şi
organigramei Spitalului Municipal Orăştie.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziŃionării unor servicii juridice de
consultanŃă, asistenŃă şi reprezentare de la un avocat.
15.Proiect de hotărâre privind propunerea evaluării performanŃelor individuale
ale Secretarului Municipiului Orăştie.
16.Proiect de hotărâre privind avizarea prelungirii contractului de parteneriat a
ConsorŃiului şcolar din municipiul Orăştie.
17.Informare privind acordarea serviciilor de asistenŃă socială şi utilizarea
subvenŃiilor de către asociaŃiile şi fundaŃiile române cu personalitate juridică, care
înfiinŃează şi administrează unităŃi de asistenŃă socială în municipiul Orăştie şi care au
primit subvenŃii de la Consiliul local al municipiului Orăştie în anul 2015.
În afara ordinii de zi, d-l primar propune :
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor facilităŃi fiscale.
Tot în afara ordinii de zi, d-l consilier Călinescu Cristian Mihai propune :
19.Proiect de hotărâre privind atribuirea cu chirie a unui spaŃiu situat în Orăştie,
str. N. Bălcescu, nr.16 cu destinaŃia birou parlamentar.
În afara ordinii de zi, d-nii consilieri Călinescu Cristian Mihai şi Popa Dorin Ioan
propun :
20.Proiect de hotărâre privind acordul de scoatere definitivă din fondul forestier,
proprietatea publică a municipiului Orăştie, cu compensare, a unor terenuri în vederea
realizării investiŃiei „Amenajare hidroenergetică Sibişel (Microhidrocentrală Sibişel)”.
Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerile ulterioare este supus la vot şi
aprobat în unanimitate.
D-l viceprimar Dorin Popa propune ca după dezbaterea punctului 1 al ordinii de
zi să fie luate în dezbatere proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele
19 şi 20.
Propunerea se supune la vot şi se aprobă cu 17 voturi „pentru” şi
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abŃineri.
La primul punct de pe ordinea de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii
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proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Orăştie pe
anul 2016.
D-na director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică.
D-l consilier Popa Dorin arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre a
fost avizat favorabil, cu condiŃia prezentării până la şedinŃa de consiliu a listelor
pentru lucrările de modernizare (2.276.500 lei), pentru lucrările de reparaŃii,
îmbrăcăminŃi asfaltice (2.657.420 lei).
D-l consilier Călinescu Cristian prezintă raportul de avizare al comisiei pentru
administraŃie locală.
D-l consilier Munteanu Alexandru arată că, în comisia pentru urbanism, proiectul
de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l consilier Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei pentru servicii
şi comerŃ.
D-l consilier Roşu Mircea prezintă raportul de avizare al comisiei pentru
învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte.
D-l consilier Iordăchescu Nicolae propune suplimentarea bugetului alocat
Grupului Şcolar “N.Olahus” Orăştie cu suma de 25 mii lei, care va fi utilizată pentru
dotarea cu material didactic a două laboratoare cel de sudură şi cel de electricitate.
D-l consilier łambă Alin propune retragerea sumei de 13 mii de la capitolul
“Alegeri locale” şi utilizarea acesteia pentru cabinetul stomatologic de la Şcoala
Gimnazială “Dr.A.Vlad” în vederea achiziŃionării unor piese pentru scuanul
stomatologic. Totodată, d-l consilier solicită retragerea sumei de 30 mii de la capitolul
“Alegeri locale” şi utilizarea acesteia pentru întocmirea unui studiu de fezabilitate în
zona blocurilor I.M.O.
D-na director Oltean Mihaela arata ca, referitor la cabinetul stomatologic, pentru
punerea in funcŃiune a scaunului care a fost donat unităŃii şcolare trebuie achiziŃionate
3 piese care nu se găsesc pe piaŃa de profil din Ńară şi s-a luat legătura cu autorităŃile
locale din Sliedrecht, care s-au oferit să ne ajute în acest sens.
D-l consilier Popa Dorin propune alocarea sumei de 300 mii lei pentru
continuarea lucrărilor la noul corp al Primăriei municipiului Orăştie în special la
parterul imobilului.
Totodată, d-l consilier Popa Dorin propune alocarea sumei de 15 mii lei în
vederea întocmirii unui studiu de fezabilitate în vederea realizării unei parcări în zona
PieŃei “La Stadion”.
D-l consilier Popa Dorin solicită alocarea sumei de 25 mii pentru realizarea unor
lucrări de reparaŃii, precum şi supraînălŃare la gardul împrejmuitor al terenului de
minifotbal din str.Pricazului.
Totodată, d-l consilier Popa Dorin propune alocarea sumei de 50 mii lei în
vederea suplimentării cheltuielilor de personal prin angajarea a uneia sau a două
persoane în cadrul compartimentului “Fonduri europene”.
D-l consilier Popa Dorin propune alocarea sumei de 15 mii lei în vederea
întocmirii unui studiu de fezabilitate pentru realizarea unui skate park în incinta
Parcului “Tineretului”.
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Totodată, d-l consilier Popa Dorin propune suplimentarea bugetului Clubului
Sportiv Municipal “Dacia Orăştie 2010” cu suma de 65 mii lei, care va fi utilizată
pentru activitatea secŃiei de fotbal, precum şi pentru cele 3 secŃii noi care îşi vor
începe activitatea în acest an, respectiv handbal, volei şi box. În ceea ce priveşte secŃia
de fotbal, se doreşte înscrierea echipei de seniori în liga a IV-a in sezonul 2016 – 2017
în acest sens se intenŃionează crearea a 14 posturi cu jumătate de normă.
D-l consilier Popa Dorin propune alocarea sumei de 20 mii lei pentru întocmirea
unui studiu de fezabilitate în vederea reabilitării termice a blocurilor.
D-l consilier Bulz Dionisie prezintă sumele şi sursele bugetare de unde vor fi
retrase acestea pentru amendamentele propuse de d-l consilier Popa Dorin, după cum
urmează : suma de 150 mii lei va fi retrasă de la capitolul “ConsultanŃă fonduri
europene”, suma de 200 mii va fi retrasă de la obiectivul “Capelă mortuară”, suma de
27 mii lei va fi retrasă de la obiectivul “Recompartimentări locuinŃe de necesitate” ,
suma de 38 mii lei se va retrage de la obiectivul “Studiu de oportunitate realizare
sensuri giratorii” şi suma de 120 mii lei se va retrage de la “Iluminat festiv şi
ornamental”.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că, în cursul acestui an se doreşte demararea a nu
mai puŃin de 18 proiecte şi a căror valoare însumată este destul de mare de ordinul
miliardelor de lei. În aceeaşi ordine de idei, dânsul detaliază aceste proiecte, după cum
urmează : pentru proiectul modernizare iluminat public - valoarea estimată este de 52
miliarde lei, pentru proiectul îmbunătăŃirea izolaŃiei la unităŃile şcolare, mai exact
pentru grădiniŃe – valoarea estimată 100 miliarde lei, pentru proiectul reabilitare
termică a blocurilor – valoarea estimată 200 miliarde lei, pentru proiectul prin care se
propune conservarea şi punerea în valoare a Centrului istoric a cărui valoare estimată
este de 5 milioane de euro, în acest proiect va fi inclus şi Zidul CetăŃii care este
monument de clasa A, care ne poate ridica punctajul şi există şanse destul de mari
pentru obŃinerea finanŃării. Totodată, se are în vedere reabilitarea fostei Policlinici
care are nevoie de lucrări de renovare, un astfel de proiect va avea o valoare estimată
de 30 miliarde lei, proiectul pentru reabilitarea Grupului Şcolar “N.Olahus” a cărui
valoare estimată este de 16 miliarde. D-l primar arată că, se are în vedere înlocuirea
corpurilor de iluminat de la unităŃile de învăŃământ, realizarea unei piste pentru
biciclete, la care este necesar a se reactualiza studiul de fezabilitate, realizarea unor
sensuri giratorii la intrarea şi ieşirea din municipiu, în parteneriat cu Consiliul
JudeŃean, întocmire proiect pentru Spitalul Municipal prin anveloparea acestuia,
înlocuirea instalaŃiilor de încălzire şi iluminat, iar pentru Ambulatoriu se doreşte
achiziŃionarea de aparatură medicală de ultimă generaŃie, care ulterior se va putea
transfera către celelalte secŃii ale Spitalului. În ceea ce priveşte fostul stadion
„Mecanica” se doreşte realizarea în zona adiacentă acestuia a unui complex sportiv
ultramodern, care va cuprinde terenuri de fotbal, tenis de câmp, realizarea drumului
de acces la respectiva zonă, unde pe viitor se va putea organiza tradiŃionalul „Maial
Orăştian”.
Totodată, d-l primar arată că, consultanŃa pe proiect costă, nu se va putea face o
asemenea muncă cu 2 persoane, dacă nu se câştigă acele proiecte cine îşi asumă
responsabilitatea. În aceeaşi ordine de idei, dânsul arată că, se pot accesa până la 15
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milioane euro, trebuie să fim atenŃi la întocmirea studiilor de fezabilitate, acestea
trebuie să fie întocmite foarte bine pentru a avea şanse să le putem accesa.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, din punctul dânsului de vedere trebuie să
existe un asemenea compartiment în cadrul primăriei, prin amendamentul propus nu
se vor lua bani de la partea de consultanŃă şi chiar dacă sunt întocmite de firme
specializate nu ne garantează că le vom şi câştiga. Totodată, dânsul arată că, este de
apreciat faptul că sunt multe proiecte, însă ar fi trebuit să existe o consultare cu toate
partidele, nu s-a ştiut de marea majoritate a proiectelor, şi se vor putea face rectificări
pe capitolele de unde se retrag acum aceste sume.
D-l primar arată că, sumele prevăzute pentru proiecte nu sunt suficiente, aceste
sume sunt doar pentru a demara proiectele, ghidurile de finanŃare au o durată destul de
redusa de accesare, maxim 3 luni, s-ar putea să ne trezim că nu avem bani pentru a le
continua. Totodată, dânsul este de părere că, nu ştie cine va veni să lucreze pe un
salariu de 900 lei/lună, cine îşi va asumă responsabilitatea dacă proiectele nu au fost
bine scrise.
D-l viceprimar Dorin Popa arată că, nu se doreşte a se periclita proiectele cu
finanŃare europeană, iar prin amendamentele făcute am propus mutarea doar a unui
procent destul de mic din buget. Totodată, dânsul întreabă pe d-na arhitect Cojocaru
Mariana de când avem banii pentru reproiectare la noul imobil al Primăriei, de ce nu
s-a făcut mai nimic în acest sens, dacă se poate preciza un termen cu aproximaŃie, iar
cu privire la proiectele referitoare la cele doua pieŃe agroalimentare se poate preciza
un termen de finalizare. I se răspunde de către d-na arhitect care arată că, banii au fost
alocaŃi din luna octombrie, însă a fost necesar a se obŃine unele autorizaŃii pentru
continuare proiectului şi toate durează, iar ca termen mai mult ca sigur 1 iulie 2016.
Cu privire la pieŃe, nu se poate da o dată anume pentru finalizarea celor două proiecte.
În continuare d-l viceprimar arată că, dânsul este dispus să renunŃe la
amendamentul cu privire la consultanŃa pe fonduri europene, la amendamentul cu
privire la studiile de fezabilitate pentru reabilitare termică a blocurilor, însă va trebui
să se retragă din altă parte. Totodată, dânsul arată că, la amendamentul pentru
extindere sediu primărie renunŃă la 20 mii, la amendamentul referitor la suplimentare
cheltuieli de personal pe fonduri europene din suma solicitata renunŃă la 15 mii lei, iar
la amendamentul pentru suplimentarea bugetului C.S.M Dacia Orăştie 2010 renunŃă
la 20 mii din suma solicitată. D-l viceprimar arată că, propune ca din suma de 70 mii
prevăzută pentru studii şi proiectare alei la Şcoala Gimnazială „Dr.A.Vlad” să fie
retrasă suma de 55 mii lei, iar de la Iluminat festiv şi ornamental se mai retrag încă 20
mii lei.
D-l consilier Roşu Mircea arată că, la Şcoala Gimnazială „D.Stanca”, instalaŃia
electrică este depăşită şi trebuie să se aibă în vedere pe viitor o sumă pentru această
lucrare. Cu privire la noul corp al şcolii, acesta este finalizat în procent de 95 %, în 3
luni va fi inaugurat, însă pentru acest lucru ar mai fi nevoie de 4 miliarde lei, anul
trecut s-a alocat suma de 1,3 miliarde şi daca putem găsi o soluŃie pentru diferenŃa
rămasă.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că, suma solicitată de unităŃile şcolare a fost de 30
miliarde, fiecare unitate şcolară îşi doreşte mai mulŃi bani, la repartizarea sumelor s-a
5

Ńinut cont în primul rând de numărul de elevi pe care îl are fiecare scoală, anul trecut
pentru „D.Stanca” au fost alocaŃi 6 miliarde.
D-l consilier Roşu Mircea arată că, nu doreşte să ia bani de la alte şcoli, dacă nu
ar fi fost acest proiect nu ar fi solicitat o suplimentare a bugetului alocat şcolii.
D-l viceprimar este de părere că, împărŃirea sumelor după numărul de elevi, nu
este poate cel mai bun criteriu, şcolile mai primesc bani şi din alte părŃi, nu doar de la
bugetul local. Totodată, dânsul arată că, la şedinŃa comisiei economice s-a solicitat a
se prezenta o situaŃie pentru lucrările de modernizare (2.276.500 lei), pentru lucrările
de reparaŃii, îmbrăcăminŃi asfaltice (2.657.420 lei), ca anexă la proiectul de buget,
care a fost pus la dispoziŃie înainte de şedinŃa în plen.
D-l director Hosu Radu arată că, iniŃial au fost prevăzuŃi iniŃial
3,1
miliarde, ulterior aceasta a fost redusă şi au rămas sumele prezentate.
D-l viceprimar propune completarea proiectului de hotărâre cu un articol prin
care să fie aprobată lista străzilor din municipiul Orăştie, ce vor fi modernizate şi
reparate în anul 2016, după cum urmează : la partea de modernizări vor fi prevăzute
următoarele străzi Dealul Mic, Viitorului – parcare Şcoala Gimnazială „D.Stanca”,
A.Iancu inclusiv parcare şi Dr.I.Mihu, iar la partea de reparaŃii vor fi prevăzute
următoarele străzi LibertăŃii, T.Vladimirescu, Plantelor, str.Pricazului (zona Creşă –
punct termic, bl.38-40), Dacilor, la acestea se va repara partea carosabilă, iar la
reparaŃii trotuare vor fi prevăzute străzile LibertăŃii, str.Eroilor de la staŃia de taxi
până str.Armatei – zona benzinăriei Mol, aleile blocurilor din str.Pricazului şi zona
I.M.O - str.N.Titulescu.
D-l viceprimar solicită ca pentru următoarea şedinŃă să se prezinte o justificare a
sumei de 60.000 lei prevăzută pentru material săditor.
Preşedintele de şedinŃă supune la vot amendamentele propuse în ordinea in care
acestea au fost făcute.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentelor şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Amendamentul d-lui consilier Iordăchescu Nicolae se supune la vot acesta fiind
votat cu 12 voturi “pentru”, iar 7 consilieri s-au abŃinut de la vot.
Amendamentele d-lui consilier łambă Alin sunt supuse la vot, acestea fiind
adoptate cu unanimitate de voturi.
Amendamentele d-lui consilier Popa Dorin sunt supuse la vot, acestea fiind
adoptate cu 12 voturi “pentru”, iar 7 consilieri s-au abŃinut de la vot.
Amendamentul d-lui consilier Popa Dorin privind completarea proiectului de
hotărâre cu o nouă anexă se supune la vot şi aprobat în unanimitate.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în
unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.2/2016 privind aprobarea bugetului general al
municipiului Orăştie pe anul 2016.
În continuare, d-l consilier Călinescu Cristian arată motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind atribuirea cu chirie a unui spaŃiu situat în Orăştie, str. N.
Bălcescu, nr.16 cu destinaŃia birou parlamentar.
D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică .
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D-l consilier Călinescu Cristian arată că, in comisia pentru administraŃie locală,
proiectul de hotărâre a fost avizat cu 4 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă”.
D-l consilier Călinescu Cristian propune ca valoarea chiriei să fie cea prevăzută
de lege, iar valoarea acesteia să fie de 2,94 lei/mp/lună.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre
este de 13 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aproba cu 15 voturi “pentru”, 1 vot “împotrivă”, iar
3 consilieri s-au abŃinut de la vot.
Este adoptată Hotărârea nr.3/2016 privind atribuirea cu chirie a unui spaŃiu situat
în Orăştie, str. N.Bălcescu, nr.16 cu destinaŃia birou parlamentar.
În continuare, d-nii consilieri Călinescu Cristian şi Popa Dorin expun motivele
iniŃierii proiectului de hotărâre privind acordul de scoatere definitivă din fondul
forestier, proprietatea publică a municipiului Orăştie, cu compensare, a unor terenuri
în
vederea
realizării
investiŃiei
„Amenajare
hidroenergetică
Sibişel
(Microhidrocentrală Sibişel)”.
D-l director Costoiu Călin prezinta raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier Călinescu Cristian arată că, în comisia pentru administraŃie locală,
proiectul de hotărâre a fost avizat cu 4 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă”.
D-l consilier łambă Alin arată că, în şedinŃa ordinară din 29 decembrie 2015, a
fost prezentată notificarea făcută de Cabinetul de avocatură Sava Jenică Cristinel în
numele SC General Electric Power SRL Bucureşti înregistrată la Registratura
Primăriei municipiului Orăştie
sub nr.14.963/11.12.2015 prin care se arată că, în situaŃia în care Consiliul local
Orăştie nu va adopta până la data de 31 decembrie 2015, în forma legală, o hotărâre
pentru executarea şi punerea în funcŃiune a investiŃiei proiectului Microhidrocentrala
Sibişel, societatea va fi pusă în imposibilitatea finalizării investiŃiei până la data de 31
decembrie 2016, în caz contrar societatea se va adresa justiŃiei cu o cerere de chemare
în judecată în vederea angajării răspunderii Primăriei Municipiului Orăştie şi a
fiecărui consilier în parte până la recuperarea tuturor daunelor-interese constând atât
în pierderile efectiv suferite, cât şi beneficiul nerealizat prin punerea în funcŃiune a
obiectivului respectiv. În aceeaşi ordine de idei, d-l consilier arată că, potrivit
articolului 56, alin.(1) din Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali,
consilierii locali răspund în nume propriu pentru activitatea desfăşurată în
exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac
parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat. La aliniatul 2 al aceluiaşi articol se
prevede că, în procesul verbal al şedinŃei consiliului va fi consemnat rezultatul
votului, iar la cererea consilierului, se va consemna în mod expres votul acestuia.
Conform celor menŃionate, nu se poate solicita de către un consilier ca în procesul
verbal să fie consemnat nominal votul exercitat de un alt consilier, aşa cum s-a
solicitat în urma cu câteva şedinŃe, când a fost dezbătut acest proiect de hotărâre. D-l
consilier doreşte să aducă la cunoştinŃa consiliului local, faptul că, prin această
investiŃie se va afecta fondul piscicol al râului Sibişel, care este populat în special cu
păstrăv, care este o specie sensibilă la orice schimbare a mediului în care vieŃuieşte. În
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aceeaşi ordine de idei, dânsul arată că, o treime din apă nu va mai intra în reŃea
urmând a fi afectată alimentarea cu apă a municipiului Orăştie. Totodată, d-l consilier
mai arată că, SC General Electric Power SRL Bucureşti conform datelor de la
Registrul ComerŃului avea în anul 2014 un singur angajat, iar la finalul anului cifra de
afaceri a fost zero. În încheiere, d-l consilier arată că, pentru motivele arătate, este
împotriva aprobării proiectului de hotărâre şi va vota în consecinŃă.
D-l consilier Popa Dorin arată că, SC General Electric Power SRL Bucureşti are
obŃinute avizele necesare de la instituŃiile abilitate pentru realizarea investiŃiei,
inclusiv avizul favorabil al celor de la mediu.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că, dansul nu s-a implicat sub nicio formă în acest
proiect şi doreşte să îşi prezinte punctul de vedere cu privire la acest proiect. În primul
rând, în expunerea de motive care stă la baza proiectului de hotărâre se arată că,
terenul de 5.000 mp care se oferă în compensaŃie este menŃionat faptul că, acest teren
a fost evaluat la valoarea de imobiliară de 17.758 lei. Terenul proprietate a
municipiului în suprafaŃă de 1.128 mp pe care doreşte să se realizeze investiŃia are o
valoare de 14.476 lei, deci valoarea terenului oferit în compensaŃie nu respectă
prevederile Codului Silvic, nu este de 5 ori mai mare. Totodată, în raportul întocmit de
DirecŃia AdministraŃie Publică Locală, se arată că, terenul oferit în compensaŃie este
evaluat la valoarea de 1.585.309,50 lei, ca urmare a unei evaluări efectuată de R.P.L
Ocolul Silvic “Valea Orăştiei” R.A Orăştie. În aceeaşi ordine de idei, dânsul arată că,
municipalitatea oferă un teren care este împădurit şi terenul oferit în compensaŃie este
o păşune, nici dânsul şi nici consilierii nu au văzut rapoartele de evaluare ale acestor
terenuri.
D-l consilier Popa Dorin arată că, în urmă cu 2 ani, d-l primar a iniŃiat un proiect
hotărâre prin care s-a propus şi aprobat darea unui acord de principiu pentru scoaterea
terenului proprietatea municipiului Orăştie, iar acum se găsesc tot felul de motive
contra acestei investiŃii.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, potrivit prevederilor Codului Silvic,
scoaterea definitivă a unui teren din circuitul silvic în suprafaŃă de până la 1 ha se
aprobă de I.T.R.S.V, iar evaluarea se face din punct de vedere silvic pentru ambele
terenuri, conform Ordinului nr.924/2011, deci în acest caz, evaluarea din punct de
vedere imobiliar nu are nicio valoare. Solicitantul are obligaŃia conform codului silvic
ca pe terenul dat în compensare să efectueze lucrări de împădurire. În aceeaşi ordine
de idei, dânsul arată că, evaluările din punct de vedere silvic se realizează de
specialişti silvici şi avizate de către ocoalele silvice care administrează fondului
forestier al unităŃii administrativ-teritoriale. Beneficiarul scoaterii definitive are şi o
mulŃime de obligaŃii băneşti prevăzute de Codul Silvic. łinând cont de cele
prezentate, dansul a avizat din punct de vedere legal proiectul de hotărâre, care
respectă prevederile legale în vigoare.
D-l primar arată că, se susŃine faptul că, raportul de evaluare ANEVAR nu este
aplicabilă în acest caz, ci evaluarea terenului din punct de vedere silvic, suntem în
situaŃia să dam un teren împădurit pe un teren care este fâneaŃă şi pe care posibil va
creşte cândva arboret.
D-l consilier Popa Dorin arată că, investitorul plăteşte lunar o chirie de 27.000 lei
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către Apele Române, în plus firma în baza contractului de sponsorizare încheiat cu
municipalitatea contribuie cu energie electrică la sistemul de iluminat public.
Totodată, dânsul arată că, dacă ar există o cât de mică suspiciune cu privire la acest
proiect ar propune amânarea proiectului de hotărâre.
D-l consilier Sângeorzan Octavian arată că, d-l ing.Cristea Ioan, şeful Regiei
Publice Locale Ocolul Silvic „Valea Orăştiei” R.A Orăştie a fost prezent la şedinŃa
comisiei economice şi a explicat care este metodologia după care se face evaluarea
din punct de vedere silvic a terenurilor şi din acest motiv terenul respectiv are o
asemenea valoare şi SC G.E.P SRL Bucureşti este obligată prin lege să împădurească
respectiva păşune.
D-l consilier Roşu Mircea arată că, în urma cu 2 ani, votul dat în Consiliul local
a fost un vot politic, trebuie să Ńinem cont că, investitorul în baza acelei hotărâri a
investit până în prezent peste 500.000 euro şi în plus vom primi si energie electrică de
la respectiva microhidrocentrală, care va fi utilizată pentru iluminatul public.
D-l consilier Bulz Dionisie consideră că, evaluarea din punct de vedere silvic
este cea corectă şi de care trebuie Ńinut cont şi să luăm în calcul beneficiile ce rezultă
din aceasta investiŃie.
D-l consilier Roşu Mircea propune amânarea proiectului de hotărâre până la
clarificarea tuturor aspectelor legate de acesta.
Propunerea se supune la vot şi se aprobă cu 13 voturi „pentru” , iar 6 consilieri sau abŃinut de la vot.
D-nii consilieri Iordăchescu Nicolae şi Sângeorzan Octavian solicită permisiunea
de a se retrage de la lucrările şedinŃei invocând probleme personale.
Preşedintele de şedinŃă supune la solicitarea respectivă, aceasta fiind aprobată cu
unanimitate de voturi.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
utilizarea în anul 2016 a excedentului anual al bugetului local al municipiului Orăştie.
D-na director Jorza Lucia 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 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.4/2016 privind utilizarea în anul 2016 a excedentului
anual al bugetului local al municipiului Orăştie.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea casării unor mijloace fixe aflate în administrarea Şcolii Gimnaziale
„D.Stanca” Orăştie.
D-na director Jorza Lucia dă citire raportului 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 13 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.5/2016 privind aprobarea casării unor mijloace fixe
9

aflate în administrarea Şcolii Gimnaziale „D.Stanca” Orăştie.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
modificarea HCL nr.99/2009 referitoare la aprobarea de taxe speciale şi contribuŃii
lunare pentru unele servicii prestate de Serviciul Public de AsistenŃă Socială Orăştie.
D-na director Oltean Mihaela prezintă raportul întocmit de Serviciul Public de
AsistenŃă Socială.
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 9 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.6/2016 privind modificarea HCL nr.99/2009 referitoare la
aprobarea de taxe speciale şi contribuŃii lunare pentru unele servicii prestate de
Serviciul Public de AsistenŃă Socială Orăştie.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal – „UnităŃi de locuit conform exigenŃelor
stabilite prin Legea nr.114/1996 şi viabilizare teren” în municipiul Orăştie,
str.Plantelor, f.n.
D-na arhitect-şef Cojocaru Mariana prezintă raportul 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.
Este adoptată Hotărârea nr.7/2016 privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal
– „UnităŃi de locuit conform exigenŃelor stabilite prin Legea nr.114/1996 şi viabilizare
teren” în municipiul Orăştie, str.Plantelor, f.n.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea acordării normei de hrană personalului din cadrul Serviciului PoliŃia Locală
a municipiului Orăştie începând cu luna ianuarie 2016.
D-l director Teodor Iordan prezintă raportul întocmit de Compartimentul Resurse
umane.
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 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.8/2016 privind aprobarea acordării normei de hrană
personalului din cadrul Serviciului PoliŃia Locală a municipiului Orăştie începând cu
luna ianuarie 2016.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind modificarea şi completarea HCL nr.140/2015 referitoare la aprobarea
realizării lucrărilor de intervenŃii în vederea modernizării Spitalului Municipal Orăştie
şi a cofinanŃării acestora.
D-l director Hosu Radu dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.
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D-nii consilieri Popa Dorin şi Paşca Ioan arată că, în cadrul comisiei economice
şi al comisiei pentru servicii şi comerŃ, 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.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.9/2016 privind modificarea şi completarea HCL
nr.140/2015 referitoare la aprobarea realizării lucrărilor de intervenŃii în vederea
modernizării Spitalului Municipal Orăştie şi a cofinanŃării acestora.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
modificarea şi completarea HCL nr.141/2015 referitoare la aprobarea realizării de
dotări cu echipamente în cadrul Spitalului Municipal Orăştie şi a cofinanŃării acestora.
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 a comisiei pentru servicii şi comerŃ.
D-na consilier Dumitru Angela arată că, trebuie să ne gândim la o strategie de
atragere a cadrelor medicale, către instituŃia noastră spitalicească, Ńinând cont că, o
parte din actualul corp medical în câŃiva ani se vor pensiona.
D-l primar arată că, într-adevăr trebuie să ne gândim cum să atragem cadrele
medicale, eventual să le oferim unele beneficii care să îi stimuleze să aleagă Spitalul
Municipal Orăştie.
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 în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.10/2016 privind modificarea şi completarea HCL
nr.141/2015 referitoare la aprobarea realizării de dotări cu echipamente în cadrul
Spitalului Municipal Orăştie şi a cofinanŃării acestora.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaŃi pentru obiectivul de investiŃii
„Ranforsare sistem rutier pe DC 42 Orăştie - Gelmar”, JudeŃul Hunedoara.
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 consilier Paşca Ioan arată că, să se aibă în vedere repararea porŃiunii de drum
unde s-au efectuat unele lucrări edilitare şi care îngreunează circulaŃia în zonă.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Aceasta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.11/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici actualizaŃi pentru obiectivul de investiŃii „Ranforsare sistem rutier pe DC
42 Orăştie - Gelmar”, JudeŃul Hunedoara.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaŃi pentru obiectivul de investiŃii
„Reabilitare si retehnologizare staŃie de ape uzate” din municipiul Orăştie, JudeŃul
Hunedoara.
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D-l director Hosu Radu prezinta 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 proiectului de
hotărâre este de 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.12/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici actualizaŃi pentru obiectivul de investiŃii „Reabilitare si retehnologizare
staŃie de ape uzate” din municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea Planului de lucrări de interes local prestate de persoanele care
beneficiază de venitul minim garantat.
D-l director Hosu Radu dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia pentru servicii şi comerŃ, proiectul
de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l consilier Roşu Mircea întreabă de ce aceste persoane nu sunt folosite la
anumite lucrări, de exemplu la îndepărtarea zăpezii de pe trotuare, aşa cum a fost
cazul în urmă cu câteva zile.
D-l viceprimar este de părere că, ar trebui să stabilim unele condiŃii suplimentare
pe lângă cele existente prin care să îi putem folosi la anumite lucrări, în caz contrar nu
vor primi acei bani.
D-l secretar arată că, aceste persoane nu vin zilnic, în ziua în care se prezintă la
S.P.G.M, li se face programul lucrărilor la care vor lua parte.
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.13/2016 privind aprobarea Planului de lucrări de
interes local prestate de persoanele care beneficiază de venitul minim garantat.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe construită prin fonduri ANL situată în
blocul nr.82 din municipiul Orăştie, str.Pricazului.
D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Călinescu Cristian prezintă raportul de avizare al comisiei pentru
administraŃie locală.
D-l secretar Teodor Iordan 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.14/2016 privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei
locuinŃe construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.82 din municipiul Orăştie,
str.Pricazului.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea modificării statului de funcŃii şi organigramei Spitalului Municipal
Orăştie.
D-l secretar Teodor Iordan dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
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D-l consilier Roşu Mircea arată că, în comisia pentru învăŃământ, sănătate, sport,
cultură şi culte, 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.
Este adoptată Hotărârea nr.15/2016 privind aprobarea modificării statului de
funcŃii şi organigramei Spitalului Municipal Orăştie.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea achiziŃionării unor servicii juridice de consultanŃă, asistenŃă şi reprezentare
de la un avocat.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier Călinescu Cristian arată că în urma discuŃiilor purtate, comisia
pentru administraŃie locală nu a avizat proiectul de hotărâre.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 9 voturi, iar referitor la acest proiect a întocmit şi
comunicat un raport de nelegalitate.
Proiectul de hotărâre este supus şi respins cu 10 voturi “împotrivă”,
3 voturi
“pentru”, iar 4 consilieri s-au abŃinut de la vot.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
propunerea evaluării performanŃelor individuale ale Secretarului Municipiului Orăştie.
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
este de 9 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.16/2016 privind propunerea evaluării performanŃelor
individuale ale Secretarului Municipiului Orăştie.
În continuare, d-l consilier Roşu Mircea expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind avizarea prelungirii contractului de parteneriat a ConsorŃiului şcolar
din municipiul Orăştie.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier Roşu Mircea arată că, în comisia pentru învăŃământ, sănătate, sport,
cultură şi culte, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l consilier Roşu Mircea arată că, în urma acestui parteneriat, cadrele didactice
orăştiene au numai de câştigat şi urmare a acestuia mai multe unităŃi şcolare din judeŃ
au demarat procedurile pentru realizarea unor parteneriate similare.
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 este aprobat în unanimitate.
Se adoptată Hotărârea nr.17/2016 privind avizarea prelungirii contractului de
13

parteneriat a ConsorŃiului şcolar din municipiul Orăştie.
În continuare, d-na director Oltean Mihaela dă citire informării privind acordarea
serviciilor de asistenŃă socială şi utilizarea subvenŃiilor de către asociaŃiile şi fundaŃiile
române cu personalitate juridică, care înfiinŃează şi administrează unităŃi de asistenŃă
socială în municipiul Orăştie şi care au primit subvenŃii de la Consiliul local al
municipiului Orăştie în anul 2015.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea unor facilităŃi fiscale.
D-na ec.Căstăian Dina prezintă raportul întocmit de Serviciul Impozite şi taxe
locale.
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.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.18/2016 privind aprobarea unor facilităŃi fiscale.
În încheiere preşedintele de şedinŃă dă cuvântul d-lui Bibolar Dorin care a
solicitat permisiunea de a se adresa Consiliului local. Dânsul îşi arată nemulŃumirea
faŃă de noile prevederi ale Codului fiscal, care au dus la creşterea nejustificată a
impozitelor în special la proprietarii de la case prin impozitarea celor 400 mp aferenŃi
gospodăriei ca teren intravilan neocupat de construcŃii. Totodată, dânsul consideră că,
ar fi trebuit să se facă o simulare de către autorităŃile locali, să se vadă cu cât va creşte
impozitul, în cazul dânsului impozitul a crescut de la 400 lei anul trecut la peste 1.100
lei şi imobilul este doar pe soŃie. În aceeaşi ordine de zi, dânsul arată că, Municipiul
Orăştie este încadrat din punct de vedere fiscal la aceleaşi grad şi rang ca şi
Municipiul Sibiu. Totodată, dânsul arată că, în autorităŃile locale din judeŃul Alba încă
nu încasează impozitele şi taxele, după noile prevederi ale Codului fiscal, se aşteaptă
o modificare în acest sens, administraŃia trebuie să ia măsuri în favoarea populaŃiei,
majoritatea cetăŃenilor sunt pensionari şi şomeri şi nu îşi vor permite să achite
impozitele actuale. O altă problemă pe care dansul o ridică se referă la taxa pe gunoi,
nu este normal să plătim pe jumătate de an, ar fi fost mai normal să se încaseze
trimestrial, este vorba de un serviciu prestat.
D-l consilier Iordăchescu Nicolae arată că, a avut discuŃii atât cu d-l primar, cât
şi cu parlamentarii din colegiu, în legătură cu noile prevederi ale Codului fiscal şi
consideră că, sunt unele aberaŃii, care ne afectează pe toŃi, Consiliul local nu a majorat
impozitele pe plan local, creşterea rezultată este din aplicarea Codului fiscal, nu este
normal ca proprietarii de case să plătească acei 400 mp de două ori, vor fi cetăŃeni
care nu vor putea să plătească. Totodată, d-l consilier propune să se întocmească un
document prin care să ne exprimăm punctul de vedere cu privire la Codul fiscal.
D-na consilier Dumitru Angela consideră că, este aberant ca pentru
4 mp să
plăteşti 300 lei, pentru că la adresa de domiciliu ai înregistrat un PFA, nu este normal
şi trebuie făcut ceva în acest sens.
D-l consilier Paşca Ioan este de părere că, trebuie să se întocmească un document
prin care să ne exprimăm opinia cu privire la noul Cod Fiscal, iar acesta să fie semnat
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de toŃi consilierii locali.
D-l viceprimar Dorin Popa arată că, Guvernul Cioloş a mai îndulcit puŃin Codul
fiscal prin normele metodologice de aplicare a acestuia.
D-l secretar arată că, până la modificarea Codului fiscal trebuie aplicat în forma
aprobată prin lege. Totodată, dânsul este de părere că, parlamentarii din colegiile din
judeŃ, ar trebui să acŃioneze pentru modificarea Codului fiscal având la îndemnă mai
multe instrumente legale. Cu privire la taxa de salubrizare aceasta este o taxă specială
şi care urmează acelaşi regim ca şi impozitele locale şi taxele, deci nu se poate încasa
trimestrial, jumătate se plăteşte până la 31 martie, iar diferenŃa până la 30 septembrie.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.
Preşedinte de şedinŃă,
prof.łambă Alin Adam

Secretar,
jr.Teodor Iordan
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