ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 25.02.2016 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 NeamŃu
Sergiu.
La şedinŃă participă d-l primar Ovidiu Bălan, secretar Teodor Iordan şi massmedia locală.
Întrucât procesul verbal al şedinŃei ordinare din data de 28.01.2016 şi al şedinŃei
extraordinare din data de 05.02.2016 au fost puse la dispoziŃia consilierilor odată cu
înmânarea invitaŃiei şi a materialelor, d-l secretar întreabă dacă există obiecŃii cu
privire la acestea.
D-l viceprimar Dorin Popa arată că, în procesul verbal al şedinŃei ordinare din
28.01.2016 la punctul 1 al ordinii de zi, la pagina 6 primul aliniat este consemnat că
“dânsul este dispus să renunŃe la amendamentul cu privire la consultanŃa pe fonduri
europene” şi solicită să fie consemnat faptul că, propune să se renunŃe la
amendamentul d-lui Bulz în ceea ce priveşte reducerea bugetului privind finanŃarea
serviciilor de consultanŃă pentru proiecte europene şi să rămână suma propusă iniŃial”.
Procesul verbal în forma modificată este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Procesul verbal al şedinŃei extraordinare din 05.02.2016 se supune la vot şi se
aprobă în unanimitate.
D-l primar Ovidiu Bălan propune următorul proiect al ordinii de zi :
1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui şedinŃei ordinare din data de
25 februarie 2016.
2.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L nr.167/2015
referitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea posturilor asistenŃilor personali ai
persoanelor cu handicap grav ce se plătesc din bugetul local al municipiului Orăştie
pe anul 2016.
4.Proiect de hotărâre privind
aprobarea modalităŃilor de identificare a
beneficiarilor de stimulente educaŃionale sub forma tichetelor sociale in
conformitate cu prevederile Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în
învăŃământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Anual de AcŃiune privind
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serviciile sociale administrate şi finanŃate din bugetul local al municipiului Orăştie.
6.Proeict de hotărâre privind aprobarea casării unor obiecte de inventar aflate în
administrarea Serviciului Public de Gospodărire Municipală Orăştie.
7.Proiect de hotărâre privind completarea Planului anual al achiziŃiilor publice
aprobat prin HCL nr.19/2016.
8.Proiect de hotărâre privind completarea anexei la HCL nr.127/1999 referitoare
la aprobarea inventarului bunurilor care aparŃin domeniului public al municipiului
Orăştie.
9.Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor concesionate
operatorului regional SC Activitatea Goscom SA Orăştie cu reŃelele de canalizare şi
de alimentare cu apă potabilă realizate în perioada 2013 - 2015.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual al finanŃărilor
nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Orăştie în anul 2016.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de comodat
nr.2804/2013.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a execuŃiei
bugetare pe anul 2015 al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic ”Valea Orăştiei” R.A
Orăştie.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Valea Orăştiei” pe anul 2016.
14.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la HCL
nr.99/2007 referitoare la aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în
municipiul Orăştie.
În afara ordinii de zi, d-l consilier local Popa Dorin Ioan propune :
15.Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare şi
funcŃionare al Clubului Sportiv Municipal Dacia Orăştie 2010” aprobat prin HCL
nr.57/2010.
Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerea ulterioară este supus la vot şi
aprobat în unanimitate.
La primul punct al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii de hotărâre
privind alegerea preşedintelui şedinŃei ordinare din data de
25 februarie 2016.
D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală arătând că în conformitate cu prevederile art.35, alin.(1) coroborat cu
art.41, alin.(1) din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001 se propune ca
prezenta şedinŃă să fie condusă de d-l consilier Todea Cornel Nicolae.
D-l consilier Călinescu Cristian arată că, în comisia pentru administraŃie locală,
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.20/2016 privind alegerea preşedintelui şedinŃei
ordinare din data de 25 februarie 2016.
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În continuare, preşedintele de şedinŃă îi dă cuvântul d-lui Pistol Eugen, referent
în cadrul Casei de Cultură „Alexandru GrozuŃă” Orăştie care arată că, în data de 15
martie 2016 este prevăzut a fi organizat un spectacol de teatru, piesa propusa este
regizată de d-na Rodica Popescu – Bitănescu, iar costurile aferente acestuia se ridică
la suma de 6.500 lei. În acest sens, dânsul solicită punctul de vedere al membrilor
consiliului, dacă este oportună sau nu organizarea acestui spectacol şi dacă da, să fie
dat un acord de principiu în acest sens.
D-l viceprimar consideră că, această sumă ar putea fi utilizată pentru
achiziŃionarea unor costume populare pentru dansatorii care activează în cadrul
formaŃiei de dansuri, mai ales că, de mai bine de 25 de ani nu s-a reînnoit baza
materială.
D-l consilier Molocea Mihai arată că, există o trupa de teatru din Timişoara în
cadrul căreia activează o actriŃă originară din Orăştie, iar respectiva trupă a susŃinut
mai multe spectacole în judeŃ şi să se ia legătura în vederea organizării unui spectacol
la Orăştie. D-l Pistol Eugen arată că, va Ńine cont de recomandarea d-lui consilier şi va
face demersurile necesare în acest sens.
Preşedintele de şedinŃă supune la vot solicitarea d-lui Pistol Eugen în vederea
organizării spectacolului de teatru, aceasta fiind respinsă cu 8 voturi „împotrivă”, 7
voturi „pentru”, iar 3 consilieri s-au abŃinut de la vot.
La punctul 2 al ordinii de zi, d-nii Primar şi Viceprimar expun motivele iniŃierii
proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L nr.167/2015
referitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016.
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.21/2016 privind modificarea şi completarea H.C.L
nr.167/2015 referitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016.
În continuare, d-l primar arata motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea posturilor asistenŃilor personali ai persoanelor cu handicap grav ce se
plătesc din bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2016.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l viceprimar întreabă cum s-a ajuns la acest număr de posturi, având în vedere
că în urmă cu câŃiva ani am luat hotărârea sa fie angajaŃi doar părinŃii care au copii cu
handicap grav. I se răspunde de către d-l director Costoiu Călin care arată că, anul
trecut au fost aprobate 25 de posturi, iar în bugetul local pe acest an au fost prevăzuŃi
bani pentru un număr de 30 de posturi.
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D-l secretar Teodor Iordan arată că, numărul aprobat pentru anul trecut este
ocupat, iar în prezent există un număr de cereri care nu au fost soluŃionate. Oricum nu
vor putea fi rezolvate în totalitate, deoarece suma din buget este limitată.
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.22/2016 privind aprobarea posturilor asistenŃilor
personali ai persoanelor cu handicap grav ce se plătesc din bugetul local al
municipiului Orăştie pe anul 2016.
La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea modalităŃilor de identificare a beneficiarilor de stimulente
educaŃionale sub forma tichetelor sociale in conformitate cu prevederile Legii
nr.248/2015 privind stimularea participării în învăŃământul preşcolar a copiilor
provenind din familii defavorizate.
D-na ec.Oltean Mihaela dă citire raportului întocmit de Serviciul Public de
AsistenŃă Socială.
D-l consilier Roşu Mircea prezintă raportul de avizare al comisiei pentru
învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte.
D-l consilier Paşca Ioan este de părere că, trebuie să monitorizăm pe cei care vor
benefica de aceste stimulente, să fie întocmite toate actele necesare, să nu fim nevoiŃi
ulterior să dam explicaŃii de modul cum au fost folosiŃi banii, aşa cum s-a întâmplat în
cazul asociaŃiilor şi fundaŃiilor, în urma controlului CurŃii de Conturi. D-na director
Oltean Mihaela arată că, lunar se vor face verificări cu privire la persoanele care vor
beneficia de aceste tichete sociale.
D-l secretar 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.
Este adoptată Hotărârea nr.23/2016 privind aprobarea modalităŃilor de
identificare a beneficiarilor de stimulente educaŃionale sub forma tichetelor sociale
in conformitate cu prevederile Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în
învăŃământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea Planului Anual de AcŃiune privind serviciile sociale administrate şi
finanŃate din bugetul local al municipiului Orăştie.
D-na ec.Oltean Mihaela prezintă raportul întocmit de Serviciul Public de
AsistenŃă Socială.
D-l consilier Călinescu Cristian arată că, în comisia pentru administraŃie locală,
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l secretar 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.24/2016 privind aprobarea Planului Anual de AcŃiune
privind serviciile sociale administrate şi finanŃate din bugetul local al municipiului
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Orăştie.
La punctul 6 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea casării unor obiecte de inventar aflate în administrarea
Serviciului Public de Gospodărire Municipală Orăştie.
D-l secretar Teodor Iordan 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 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.25/2016 privind aprobarea casării unor obiecte de
inventar aflate în administrarea Serviciului Public de Gospodărire Municipală Orăştie.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind completarea Planului anual al achiziŃiilor publice aprobat prin HCL
nr.19/2016.
D-na ing.Vasile Tania dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Popa Dorin prezinta raportul de avizare al comisiei economice.
Totodată, comisia propune completarea articolului 1 cu un nou aliniat, care va avea
următorul cuprins : “Termenul scurs de la data publicării anunŃului achiziŃiei şi până
la data limita de depunere a ofertei să fie de minim 6 zile lucrătoare”.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentului şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Amendamentul comisiei economice se supune la vot, acesta fiind aprobat cu 14
voturi „pentru”, iar 4 consilieri s-au abŃinut de la vot.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în
unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.26/2016 privind completarea Planului anual al achiziŃiilor
publice aprobat prin HCL nr.19/2016.

La punctul 8 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind completarea anexei la HCL nr.127/1999 referitoare la aprobarea
inventarului bunurilor care aparŃin domeniului public al municipiului Orăştie.
D-l ing.Pojoni Oliver prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-nii consilieri Paşca Ioan şi Munteanu Alexandru arată că, în comisia pentru
servicii şi comerŃ şi în comisia pentru urbanism, proiectul de hotărâre a fost avizat
favorabil.
D-l secretar 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.27/2016 privind completarea anexei la HCL
nr.127/1999 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care aparŃin domeniului
public al municipiului Orăştie.
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În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
completarea listei bunurilor concesionate operatorului regional SC Activitatea
Goscom SA Orăştie cu reŃelele de canalizare şi de alimentare cu apă potabilă realizate
în perioada 2013 - 2015.
D-l ing.Pojoni Oliver prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-nii consilieri Paşca Ioan şi Munteanu Alexandru dau citire, pe rând,
rapoartelor de avizare al comisiilor de specialitate.
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.28/2016 privind completarea listei bunurilor concesionate
operatorului regional SC Activitatea Goscom SA Orăştie cu reŃelele de canalizare şi
de alimentare cu apă potabilă realizate în perioada 2013 - 2015.
La punctul 10 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea programului anual al finanŃărilor nerambursabile alocate
de la bugetul local al municipiului Orăştie în anul 2016.
D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier Popa Dorin prezintă raportul de avizare al comisiei economice.
D-l consilier Popa Dorin propune stabilirea lunilor în care vor avea loc cele două
sesiuni, precum şi a datei limită de depunere a proiectelor de finanŃare şi anume, 15
aprilie pentru prima sesiune şi 15 septembrie pentru cea de a doua sesiune. Totodată,
d-l consilier arată că, în momentul de faŃă avem alocaŃi bani pentru 3 domenii şi
propune completarea programului cu un nou domeniu, respectiv „EducaŃie” pentru
care să prevedem suma de 20.000 lei, urmând a se lua câte 10.000 lei de la „Cultură”,
respectiv „Culte”.
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 Popa Dorin prin care se stabilesc perioadele de
depunere a proiectelor de finanŃare se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Amendamentul d-lui consilier Popa Dorin prin care se propune completarea cu
un nou domeniu de finanŃare a programului anual al finanŃărilor nerambursabile
alocate de bugetul local se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi „pentru”, iar 7
consilieri s-au abŃinut de la vot.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în
unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.29/2016 privind aprobarea programului anual al
finanŃărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Orăştie în anul
2016.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea prelungirii contractului de comodat nr.2804/2013.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
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Publică Locală.
D-l consilier Călinescu Cristian arată că, în comisia pentru administraŃie locală,
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l secretar 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.30/2016 privind aprobarea prelungirii contractului de
comodat nr.2804/2013.
La punctul 12 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a execuŃiei bugetare pe anul 2015 al
Regiei Publice Locale Ocolul Silvic ”Valea Orăştiei” R.A Orăştie.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
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 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.31/2016 privind aprobarea contului de încheiere a
execuŃiei bugetare pe anul 2015 al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic ”Valea
Orăştiei” R.A Orăştie.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul
Silvic “Valea Orăştiei” pe anul 2016.
D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
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 10 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.32/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Valea Orăştiei” pe anul 2016.
La punctul 14 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la HCL nr.99/2007 referitoare la
aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în municipiul Orăştie.
D-l secretar Teodor Iordan prezintă raportul întocmit de Compartimentul
ProtecŃia civilă.
D-l consilier Paşca Ioan dă citire raportului de avizare 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.33/2016 privind modificarea şi completarea anexei la
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HCL nr.99/2007 referitoare la aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor
în municipiul Orăştie.
În continuare, d-l consilier Popa Dorin expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare al Clubului
Sportiv Municipal Dacia Orăştie 2010” aprobat prin HCL nr.57/2010.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier Călinescu Cristian arată că, în comisia pentru administratei locală,
proiectul de hotărâre a fost avizat.
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.34/2016 privind completarea Regulamentului de
organizare şi funcŃionare al Clubului Sportiv Municipal Dacia Orăştie 2010” aprobat
prin HCL nr.57/2010.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.
Preşedinte de şedinŃă,
ec.Todea Cornel Nicolae

Secretar,
jr.Teodor Iordan
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