ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 31.03.2016 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 16 din cei 19 consilieri. Lipsesc d-le consilier Ardelean
Alina si Mariş Daniela si 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 25.02.2016 a fost pus la
dispoziŃia consilierilor odată cu înmânarea invitaŃiei şi a materialelor, d-l secretar
întreabă dacă există obiecŃii cu privire la acesta. Întrucât nu există obiecŃii acesta se
supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l primar Ovidiu Bălan propune următorul proiect al ordinii de zi :
1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui şedinŃei ordinare din data de
31 martie 2016.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al
municipiului Orăştie pe anul 2016.
3.Proiect de hotărâre privind solicitarea unui aviz conform de la Ministrul
EducaŃiei şi Cercetării ŞtiinŃifice în vederea schimbării destinaŃiei unui imobil
aparŃinând Scolii Gimnaziale „Dominic Stanca” Orăştie.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal şi a
Regulamentului de urbanism local – „Ansamblu de locuinŃe str.Erou Moraru Călin
Gabriel”, JudeŃul Hunedoara.
5.Proiect de hotărâre privind completarea Programului anual al achiziŃiilor
publice pentru anul 2016 aprobat prin H.C.L nr.19/2016.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului tehnico-economic pentru
obiectivul “Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, str.Târgului, blocul
nr.25, Municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”.
7.Proiect de hotărâre privind atribuirea cu chirie a unei camere din imobilul
situat în municipiul Orăştie, str.Acad.D.Prodan, nr.2.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea suspendării activităŃilor cultural artistice
care se desfăşoară în sala de spectacole a Casei de Cultură „Alexandru GrozuŃă”
Orăştie.
1

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinŃării unui post de Şef Serviciu
Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă în cadrul aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Orăştie, Compartiment „ProtecŃie Civilă”.
10.Proiect de hotărâre privind acordarea unei sume de bani familiilor din Orăştie
care au împlinit 50 de ani de căsătorie.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea reŃelei şcolare a unităŃilor de învăŃământ
de stat şi particular preuniversitar din municipiul Orăştie, pentru anul şcolar 2016 2017.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului şi cuantumului burselor
şcolare până la sfârşitul anului 2016.
13.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de
organizare şi funcŃionare al Clubului Sportiv Municipal Dacia Orăştie 2010 aprobat
prin H.C.L nr.57/2010.
14.Proiect de hotărâre privind propunerea restituirii unor terenuri foştilor
proprietari.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării postului de secretar
debutant S, gradaŃia 33, ½ normă în secretar III S, ½ normă din cadrul Şcolii
Gimnaziale “D.Stanca” Orăştie.
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului manifestărilor culturale,
artistice şi sportive ce se vor desfăşura pe parcursul anului 2016 în municipiul Orăştie.
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării fondurilor din bugetul local
pe anul 2016 capitolul 67.02 „Cultură, recreere şi religie” pentru fiecare manifestare
aprobată în Programul manifestărilor culturale, artistice şi sportive” ce se vor
desfăşura pe parcursul anului 2016 în municipiul Orăştie.
18.Proeict de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al
municipiului Orăştie pe anul 2016 pentru susŃinerea manifestării dedicată „Zilei
Mondiale a Rromilor”.
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea comasării a două parcele de teren
situate în municipiul Orăştie, str.dr.Stelian Ivaşcu.
20.Discutarea cererii a SC Activitatea Goscom Sa Orăştie înregistrată sub
nr.2252/25.02.2016.
21.Discutarea cererii AsociaŃiei RevoluŃionarilor „21 Decembrie 1989 Orăştie”
înregistrată sub nr.1930/19.02.2016.
22.Raportul Primarului privind starea economico-socială şi de mediu a
municipiului Orăştie pe anul 2015.
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 31 martie 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 Bulz Dionisie.
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D-l consilier Călinescu Cristian arată că, în comisia pentru administraŃie locala,
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l consilier Popa Dorin propune ca şedinŃele Consiliului local să fie conduse în
perioada martie – mai 2016 de d-l consilier Bulz Dionisie.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentului şi a proiectului de hotărâre este de 9 voturi.
Amendamentul d-lui consilier Popa Dorin se supune la vot şi se aprobă cu 10
voturi “pentru” şi 6 voturi “împotrivă”.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat cu 10 voturi
“pentru”, iar 6 consilieri s-au abŃinut de la vot.
Se adoptă Hotărârea nr.35/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pentru
perioada martie – mai 2016.
În continuare, preşedintele de şedinŃă prezintă proiectul ordinii de zi, care se
propune a fi completat cu un nou punct propus de d-l primar şi anume :
23.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în
municipiul Orăştie, str.Codrului, f.n cuprins în CF nr.61545, nr.cadastral 61545.
Propunerea de completare a ordinii de zi se supune la vot fiind votată de 8
consilieri, iar 8 consilieri s-au abŃinut de vot, aceasta nefiind aprobată.
D-l consilier Molocea Mihai propune în afara ordinii de zi :
23.Intrebări-interpelări.
Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerea ulterioară este supus la vot şi
aprobat cu 11 voturi „pentru”, 3 voturi „împotrivă”, iar 2 consilieri s-au abŃinut de
la vot.
La punctul 2 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local 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.
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.36/2016 privind aprobarea rectificării bugetului local
al municipiului Orăştie pe anul 2016.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
solicitarea unui aviz conform de la Ministrul EducaŃiei şi Cercetării ŞtiinŃifice în
vederea schimbării destinaŃiei unui imobil aparŃinând Scolii Gimnaziale „Dominic
Stanca” Orăştie.
D-na arhitect Cojocaru Mariana prezintă raportul întocmit de DirecŃia Arhitectşef.
D-l consilier Munteanu Alexandru dă citire raportului de avizare al comisiei
pentru urbanism şi amenajarea teritoriului.
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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.37/2016 privind solicitarea unui aviz conform de la
Ministrul EducaŃiei şi Cercetării ŞtiinŃifice în vederea schimbării destinaŃiei unui
imobil aparŃinând Scolii Gimnaziale „Dominic Stanca” Orăştie.
La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului de
urbanism local – „Ansamblu de locuinŃe str.Erou Moraru Călin Gabriel”, JudeŃul
Hunedoara.
D-na arhitect Cojocaru Mariana dă citire raportului întocmit de DirecŃia Arhitectşef.
D-l consilier Munteanu Alexandru arată că, în comisia pentru urbanism şi
amenajarea teritoriului, 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.38/2016 privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal
şi a Regulamentului de urbanism local – „Ansamblu de locuinŃe str.Erou Moraru
Călin Gabriel”, JudeŃul Hunedoara.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
completarea Programului anual al achiziŃiilor publice pentru anul 2016 aprobat prin
H.C.L nr.19/2016.
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 consilier Popa Dorin întreabă dacă este oportun să punem pe site-ul Primăriei
achiziŃiile atribuite operatorului regional SC Activitatea Goscom SA Orăştie şi să
hotărâm cu privire la acest aspect.
D-l consilier Paşca Ioan este de părere că, ordonatorul principal de credite este
obligat de lege să facă publice respectivele lucrări, nu poate să încalce legea.
D-l primar arată că, în urma cu câteva luni s-a hotărât să fie afişate, să existe
transparenŃă, deci trebuie să respectăm respectivul act. Totodată, dânsul arată că, SC
Activitatea Goscom SA Orăştie nu este o firmă performantă, nu este în stare să pună
la dispoziŃie un plan de activitate, nici până în prezent nu a fost prezentat un bilanŃ
contabil al societăŃii, cu toate că, a solicitat în mai multe rânduri acest lucru.
D-l consilier Bulz Dionisie consideră că, d-l primar încearcă să vehiculeze ideea
că, societatea este în incapacitate de plată. Totodată, dânsul arată că, exista un
contract de delegare a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, prin care
societatea are exclusivitate şi acesta trebuie respectat.
D-l consilier Popa Dorin propune completarea art.1 cu un nou aliniat, care va
avea următorul cuprins : „Se vor excepta de la afişare pe site-ul Primăriei
municipiului Orăştie lucrările de reabilitare şi extindere a reŃelelor de alimentare cu
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apă şi de canalizare care fac obiectul contractului de delegare nr.2988/07.07.2015
încheiat între Municipiul Orăştie şi
SC Activitatea Goscom SA Orăştie.”
D-l consilier Paşca Ioan este de părere că, acest amendament încalcă legea şi va
vota în consecinŃă şi votul să fie nominal.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentului şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Amendamentul d-lui consilier Popa Dorin se supune la vot şi se aprobă cu 10
voturi „pentru” şi 6 voturi „împotrivă” (Ileasă Talida, Paşca Ioan, Petre Radu,
Pîndărelu Nicolae, Roşu Mircea şi łambă Alin).
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat cu 10 voturi
„pentru”, iar 6 consilieri s-au abŃinut de la vot (Ileasă Talida, Paşca Ioan, Petre Radu,
Pîndărelu Nicolae, Roşu Mircea şi łambă Alin).
Se adoptă Hotărârea nr.39/2016 privind completarea Programului anual al
achiziŃiilor publice pentru anul 2016 aprobat prin H.C.L nr.19/2016.
La punctul 6 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea studiului tehnico-economic pentru obiectivul “Extindere
conductă gaze naturale presiune redusă, str.Târgului, blocul nr.25, 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.40/2016 privind aprobarea studiului tehnico-economic
pentru obiectivul “Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, str.Târgului,
blocul nr.25, Municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind atribuirea cu chirie a unei camere din imobilul situat în municipiul Orăştie,
str.Acad.D.Prodan, nr.2.
D-l director Hosu Radu dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.
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 13 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.41/2016 privind atribuirea cu chirie a unei camere din
imobilul situat în municipiul Orăştie, str.Acad.D.Prodan, nr.2.
La punctul 8 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea suspendării activităŃilor cultural artistice care se desfăşoară
în sala de spectacole a Casei de Cultură „Alexandru GrozuŃă” Orăştie.
D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
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D-l consilier Roşu Mircea dă citire raportului de avizare 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.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.42/2016 privind aprobarea suspendării activităŃilor
cultural artistice care se desfăşoară în sala de spectacole a Casei de Cultură
„Alexandru GrozuŃă” Orăştie.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea înfiinŃării unui post de Şef Serviciu Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă în
cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orăştie, Compartiment
„ProtecŃie Civilă”.
D-l director Costoiu Călin prezintă 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 favorabil.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 9 voturi.
Aceasta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.43/2016 privind aprobarea înfiinŃării unui post de Şef
Serviciu Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă în cadrul aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Orăştie, Compartiment „ProtecŃie Civilă”.
La punctul 10 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind acordarea unei sume de bani familiilor din Orăştie care au împlinit 50
de ani de căsătorie.
D-l secretar Teodor Iordan dă citire raportului întocmit de Compartimentul Stare
civilă.
D-l consilier Popa Dorin prezintă raportul de avizare al comisiei economice.
D-l consilier Popa Dorin propune ca această manifestare să se desfăşoare în a
doua parte a anului.
D-l consilier Roşu Mircea este de părere că, nu trebuie să cădem în ridicol, este
vorba de o acŃiune prin care ne arătăm respectul şi aprecierea faŃă de cei care au reuşit
să convieŃuiască peste 50 ani.
D-l consilier Iordăchescu Nicolae arată că, de ani de zile am acordat o sumă de
bani şi o diplomă în cadrul acestei manifestări şi care a fost organizată înainte de
Paşte, să păstrăm această tradiŃie împământenită şi propune ca acŃiunea sa aibă loc în
Săptămână Floriilor.
D-l consilier Popa Dorin arată că, îşi retrage amendamentul propus anterior.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea amendamentului şi a
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Amendamentul d-lui consilier Iordăchescu Nicolae se supune la vot şi aprobat cu
unanimitate de voturi.
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Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în
unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.44/2016 privind acordarea unei sume de bani familiilor
din Orăştie care au împlinit 50 de ani de căsătorie.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea reŃelei şcolare a unităŃilor de învăŃământ de stat şi particular preuniversitar
din municipiul Orăştie, pentru anul şcolar 2016 -2017.
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 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.45/2016 privind aprobarea reŃelei şcolare a unităŃilor
de învăŃământ de stat şi particular preuniversitar din municipiul Orăştie, pentru anul
şcolar 2016 -2017.
La punctul 12 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea numărului şi cuantumului burselor şcolare până la sfârşitul
anului 2016.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul 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 consilier Popa Dorin propune majorarea cuantumului bursei de performanŃă,
aceasta urmând să fie de 150 lei.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că, dacă există posibilitatea suplimentarii
numărului burselor sociale cu încă o bursă, pentru fiul unuia dintre angajaŃii PoliŃiei
Locale, care a decedat în urma cu câteva zile.
D-l consilier Paşca Ioan propune modificarea numărului burselor sociale, urmând
a fi acordate un număr de 214.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea amendamentelor
propuse şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Amendamentele sunt supuse, pe rând, la vot, acestea fiind aprobate cu
unanimitate de voturi.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în
unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.46/2016 privind aprobarea numărului şi cuantumului
burselor şcolare până la sfârşitul anului 2016.
În continuare, d-l consilier Popa Dorin arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi
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funcŃionare al Clubului Sportiv Municipal Dacia Orăştie 2010 aprobat prin H.C.L
nr.57/2010.
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 consilier Roşu Mircea arată că, în comisia pentru învăŃământ, sănătate, sport,
cultură şi culte, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. Totodată, d-l consilier
arată că, în urma discuŃiilor purtate, d-l consilier łambă Alin a propus ca mandatul
Comitetului director să fie pe durata mandatului Consiliului local, care a fost respins
cu 2 voturi „pentru”,
2 voturi „împotrivă”, iar 2 consilieri s-au abŃinut de la
vot.
D-l consilier Paşca Ioan consideră că, perioada propusă este prea mare şi propune
ca durata mandatului să fie de 2 ani, cu posibilitatea de a fi prelungită, daca acesta îşi
face datoria.
D-l consilier Paşca Ioan propune ca membri Comitetului director să poată fi
revocaŃi nu doar pentru încălcarea Regulamentului clubului sportiv, ci şi pentru
săvârşirea unor infracŃiuni.
D-l consilier łambă Alin arată că, membrii Comitetului director au obligaŃia să
prezinte un plan de activitate, pe fiecare ramură sportivă, aşa cum dânsul a propus în
cursul lunii iulie a anului trecut, însă proiectul de hotărâre pe care l-a iniŃiat a fost scos
de pe ordinea de zi. Totodată, dânsul consideră că, durata mandatului Comitetului să
fie pe perioada mandatului Consiliului local, care i-a numit.
D-l consilier Iordăchescu Nicolae arată că, se doreşte din păcate politizarea
acestui club, dacă se vrea performanŃă nu se poate realiza pe o perioadă de doar 2 ani
şi să se ia hotărârile cele mai bune de către membri acestuia.
D-l primar consideră că, mai politizat ca acum, nu a fost niciodată, probabil în
următoarele luni, componenŃa acestuia se va modifica, trebuie să avem grijă să facem
totul profesionist, fără a se politiza activitatea acestuia.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, în urmă cu câteva zile 2 membri ai Comitetului
umblau să schimbe persoana care are drept de semnătură pentru efectuarea plăŃilor
clubului, lucru care nu i se pare normal.
D-l consilier Molocea Mihai consideră că, actualul Comitet director îşi face
treaba, unii angajaŃi suferă, se doreşte să se facă ceva constructiv în acest domeniu,
Preşedintele clubului dorea să găsească o soluŃie ca să poată fi plătiŃi, antrenorii de la
secŃiile de box şi handbal, la prima dintre acestea fiind înscrişi peste 60 de sportivi, d-l
Ştefan Marius nu doreşte să semneze actele pentru plata acestora şi nu ştim de ce nu
se vrea acest lucru.
D-l consilier łambă Alin arată că, ar trebui ca membri Comitetului ar trebui să
citească Regulamentul clubului şi să se prezinte o strategie defalcată pe ramuri
sportive, pe fotbal, box, handbal sau pe volei, însă până în prezent nu a fost
prezentată o viziune cu privire la această activitate a clubului.
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D-l consilier Popa Dorin arată că, la momentul când a fost schimbată
componenŃa Comitetului, dânsul i-a propus d-lui consilier łambă Alin să facă parte în
continuare din Comitet, însă acesta a refuzat şi nici fostul Comitet, nici actualul nu
respectă în totalitate prevederile Regulamentului clubului. În aceeaşi ordine de idei,
dânsul arată că, nu se doreşte politizarea sportului, dar aceşti oameni nu pot face
voluntariat la nesfârşit, nu li semnează contractele, unii sunt plătiŃi, alŃii nu, ceea ce nu
este normal, iar dânsul nu a făcut politică la club.
Preşedintele de şedinŃă îi dă cuvântul d-lui ClonŃa Sorin, care se ocupă de
pregătirea sportivă a tinerilor care doresc să facă box în cadrul clubului. Dânsul arată
că, a fost solicitat de d-l prof.Stroia Dorin, să se ocupe de înfiinŃarea acestei secŃii, nu
a făcut niciodată politică, face totul din pasiune şi se poate face performanŃă în acest
sport, existând un potenŃial uriaş în acest sens. În aceeaşi ordine de idei, dânsul arată
că, ringul care a fost achiziŃionat la sfârşitul anului trecut s-a făcut cu sprijinul d-lui
Mihai Leu şi a pus bani din propriul buzunar pentru amenajarea acestuia. În
momentul de faŃă, sunt înscrişi peste 50 de sportivi şi se doreşte afilierea secŃiei la
FederaŃia Română de Box, dar trebuie depuse actele de înfiinŃare ale clubului, care nu
i-au fost puse nici până în prezent la dispoziŃie şi a solicitat alocarea unei sume din
bugetul clubului pentru susŃinerea activităŃii secŃiei.
Preşedintele de şedinŃă îi dă în continuare cuvântul d-lui prof.Stroia Dorin, care
arată că, în urmă cu câteva luni a pus bazele mai multor grupe de handbal, a fost
solicitat în acest sens de d-l viceprimar pentru a se ocupa de secŃia de handbal şi se
doreşte formarea unei echipe de handbal care pe viitor să poată fi înscrisă în
campionatul judeŃean. Totodată, dânsul arată că, în prezent sunt înscrişi peste 30 de
copii, care activează în cadrul secŃiei, este nevoie de echipament şi mingi, nu are un
contract semnat şi până în prezent a făcut voluntariat.
În continuare i se dă cuvântul d-nei Trif Liliana, care se ocupă de pregătirea
sportivilor din cadrul secŃiei de handbal. Dânsa arată că, doreşte să transmită mai
departe tainele acestui sport pe care l-a practicat la nivel profesionist în urmă cu mai
mulŃi ani în cadrul clubului Oltchim Râmnicu-Vâlcea, însă pentru acest lucru au
nevoie în primul rând de o sală de sport unde să îşi poată desfăşura activitatea în
condiŃii normale.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, actualul Comitet Director nu poate colabora
cu persoana care conduce în momentul de faŃă clubul şi nu înŃelege de ce nu se face
ceva în acest sens, probabil este sfătuit să nu semneze contractele.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că, în primul rând trebuie respectată legea, lucru
care i l-a cerut şi d-lui Ştefan Marius şi a solicitat CurŃii de Conturi un punct de
vedere cu privire la aceste contracte. Respectivul funcŃionar trebuie să se informeze
daca acele acte sunt legale şi să nu se mai facă presiuni în acest sens asupra unor
angajaŃi ai clubului, să nu se ducă lucrurile în altă direcŃie.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, nu înŃelege de ce nu se doreşte semnarea
actelor, pentru unii se semnează, pentru alŃii nu.
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D-l viceprimar Dorin Popa arată că, trebuie să găsim o soluŃie, oricum d-l Ştefan
Marius este în culpă, că semnează deja pentru 4 antrenori, pentru încă doi nu este
nicio problemă.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentelor şi a proiectului de hotărâre este de 9 voturi.
Amendamentul d-lui consilier Paşca Ioan prin care se propune ca durata
mandatului Comitetului director să fie de 2 ani se supune la vot, acesta fiind respins
fiind consemnate 6 voturi „pentru” şi 10 voturi „împotrivă”.
Amendamentul d-lui consilier łambă Alin prin care propune ca durata
mandatului Comitetului să fie aceeaşi cu durata Consiliului local se supune la vot şi se
respinge fiind consemnate 6 voturi „pentru” şi 10 voturi „împotrivă”.
Amendamentul d-lui consilier Paşca Ioan prin care propune modificarea art.13,
alin.4 din Regulament prin care se propune ca membri Comitetului director să poată fi
revocaŃi nu doar pentru încălcarea Regulamentului clubului sportiv, ci şi pentru
săvârşirea unor infracŃiuni cuprinse în Codul Penal, Partea Specială, titlurile I, II, III,
V şi VI se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Amendamentul d-lui consilier łambă Alin prin care se propune ca membri să fie
înlocuiŃi dacă încalcă Regulamentul clubului sau dacă nu duc la îndeplinire strategia
acestuia se supune la vot şi se respinge cu 6 voturi „pentru” şi 10 voturi „împotrivă”.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat cu 10 voturi
“pentru”, 1 vot “împotrivă”, iar 5 consilieri s-au abŃinut de la vot.
Este adoptată Hotărârea nr.47/2016 privind modificarea şi completarea
Regulamentului de organizare şi funcŃionare al Clubului Sportiv Municipal Dacia
Orăştie 2010 aprobat prin H.C.L nr.57/2010.
La punctul 14 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind propunerea restituirii unor terenuri foştilor proprietari.
D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie
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.
Aceasta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.48/2016 privind propunerea restituirii unor terenuri
foştilor proprietari.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea transformării postului de secretar debutant S, gradaŃia 33, ½ normă în
secretar III S, ½ normă din cadrul Şcolii Gimnaziale “D.Stanca” 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.
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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.49/2016 privind aprobarea transformării postului de
secretar debutant S, gradaŃia 33, ½ normă în secretar III S, ½ normă din cadrul Şcolii
Gimnaziale “D.Stanca” Orăştie.
La punctul 16 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea Programului manifestărilor culturale, artistice şi sportive
ce se vor desfăşura pe parcursul anului 2016 în municipiul Orăştie.
D-l ing.Pistol Eugen dă citire raportului întocmit de Casa de Cultură „Alexandru
GrozuŃă” Orăştie.
D-l consilier Roşu Mircea prezintă raportul de avizare al comisiei pentru
învăŃământ, sănătatea, sport, cultură şi culte.
D-l consilier Popa Dorin arată că, nu avem o detaliere a activităŃilor culturale ce
sunt propuse a fi susŃinute financiar de la buget şi propune amânarea până la
prezentarea mai multor detalii.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, nu ştiu dacă se impune amânarea, oricum
fiecare acŃiune va fi supusă aprobării, acum discutăm doar bugetarea lor.
D-l primar consideră că, trebuie asumată o asemenea hotărâre de a nu aproba
acŃiunile culturale, în această situaŃie va fi dificil şi pentru organizarea Maialului
Orăştian. Totodată, dânsul arată că, d-l Pistol Eugen a întocmit acest program, nu ştiu
cine este capabil în acest domeniu.
D-l consilier Călinescu Cristian arată că, d-l Pistol Eugen a fost mereu receptiv la
sugestiile consilierilor. Totodată, dânsul dă citire unui articol, publicat în această
săptămână în presa locală şi în care este luată în discuŃie risipa de bani publici pentru
organizarea unor manifestări culturale.
D-l ing.Pistol Eugen arată că, prin acŃiunile organizate de Casa de Cultură
Orăştie sumele alocate au fost cheltuite chibzuit, nu s-a făcut risipă, dânsul nu a avut
niciun avantaj pecuniar şi a justificat fiecare ban. În aceeaşi ordine de idei, arată că,
dânsul este deschis la orice sugestie venită din partea consilierilor şi încercă ca
manifestările să iasă cât mai bine.
D-l consilier Bulz Dionisie îşi exprimă surprinderea cu privire la materialul
apărut în presa locală.
D-l consilier Molocea Mihai arată că, a înŃeles substratul acestui articol şi trebuie
să fim mai atenŃi la sumele alocate.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, prin banii alocaŃi sunt plătiŃi artiştii care sunt
invitaŃi şi nu spectatorii, artiştii participă la manifestările culturale locale de cele mai
multe ori pe bani puŃini, datorită d-lui Pistol Eugen.
D-l consilier łambă Alin consideră că, trebuie să sprijinim nu doar activitatea
sportivă, ci şi acŃiunile culturale, fiindcă trebuie să avem o minte sănătoasă, într-un
corp sănătos.
D-l consilier Pîndărelu Nicolae arată că, în comisia economică, au fost luaŃi o
parte din banii alocaŃi pentru manifestarea dedicată Zilei Mondiale a Romilor şi restul
11

s-a propus a fi folosiŃi pentru organizarea unui concurs sportiv, să se spună lucrurilor
pe nume.
Preşedintele de şedinŃă îi dă cuvântul d-lui Şandor Rafael, reprezentant al
comunităŃii rome din municipiul Orăştie pentru a oferi informaŃii cu privire la
manifestarea prilejuită de Ziua Mondială a Romilor. D-l Şandor Rafael arată că, se
doreşte organizarea în data de 10 aprilie a unui spectacol de excepŃie care va dura
peste 4 ore şi la care vor participa peste 800 de invitaŃi. În acest sens vor participa
artişti de excepŃie, lăutari cunoscuŃi în Ńară şi străinătate, iar banii vor fi folosiŃi pentru
plata artiştilor şi a contravalorii masei participanŃilor.
D-l consilier Molocea Mihai consideră că, mai bine s-ar solicita bani pentru
organizarea de cursuri de calificare pentru comunitatea romă.
9 voturi
Propunerea d-lui consilier Popa Dorin se supune la vot şi se aprobă
„pentru”, 6 voturi „împotrivă” şi o abŃinere.
În continuare, d-l primar arata motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea repartizării fondurilor din bugetul local pe anul 2016 capitolul 67.02
„Cultură, recreere şi religie” pentru fiecare manifestare aprobată în Programul
manifestărilor culturale, artistice şi sportive” ce se vor desfăşura pe parcursul anului
2016 în municipiul Orăştie.
D-l ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură „Alexandru
GrozuŃă” Orăştie.

D-l consilier Popa Dorin arată că, în comisia economică proiectul de hotărâre a
fost avizat favorabil, cu solicitarea detalierii sumelor pentru fiecare acŃiune.
D-l consilier Bulz Dionisie propune amânarea proiectului de hotărâre pentru o
şedinŃă ulterioară pentru detalierea sumelor alocate pentru fiecare manifestare.
Propunerea d-lui consilier Bulz Dionisie se supune la vot şi se aprobă cu 9 voturi
„pentru”, 6 voturi „împotrivă” şi o abŃinere.
La punctul 18 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăştie
pe anul 2016 pentru susŃinerea manifestării dedicată „Zilei Mondiale a Rromilor”.
D-l ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură „Alexandru
GrozuŃă” Orăştie.
D-l consilier Popa Dorin dă citire raportului comisie economice arătând că, în
urma discuŃiilor purtate s-a propus alocarea sumei de 4.000 lei, iar diferenŃa de 6.000
lei să fie utilizaŃi pentru organizarea Cupei Dacicus 2016.
D-l consilier Roşu Mircea arată că, în comisia pentru învăŃământ, sănătate, sport,
cultură şi culte, proiectul de hotărâre nu a fost avizat, întrucât nu au fost prezentate
amănunte cu privire la programul manifestării.
D-l consilier Bulz Dionisie propune amânarea acestui proiect de hotărâre,
întrucât nu a fost prezentată o detaliere a programului şi pe ce anume se va cheltui
suma solicitată.
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D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea propunerii
d-lui
consilier Bulz Dionisie este de 9 voturi.
Propunerea se supune la vot fiind consemnate 6 voturi „pentru”,
5 voturi
„împotrivă”, iar 4 consilieri s-au abŃinut de la vot.
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, acesta fiind respins cu 6 voturi „pentru”,
iar 10 consilieri s-au abŃinut de la vot.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea comasării a două parcele de teren situate în municipiul Orăştie,
str.dr.Stelian Ivaşcu.
D-na arhitect Cojocaru Mariana prezintă raportul întocmit de DirecŃia arhitectşef.
D-l consilier Munteanu Alexandru arată că, în comisia pentru urbanism şi
amenajarea teritoriului, 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.50/2016 privind aprobarea comasării a două parcele
de teren situate în municipiul Orăştie, str.dr.Stelian Ivaşcu.
La punctul 20 al ordinii de zi, d-l secretar Teodor Iordan dă citire cererii SC
Activitatea Goscom SA Orăştie înregistrată sub nr.2252/25.02.2016 prin care se
solicită revocarea în parte a H.C.L nr.19/2016 prin care a fost aprobat Programul
anual al achiziŃiilor publice pentru anul 2016. În motivarea acesteia sunt invocate
prevederile art.5 din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă şi canalizare prin care a fost delegată gestiunea acestor servicii pe
raza municipiului Orăştie operatorului regional SC Activitatea Goscom SA Orăştie,
conform căruia “operatorul va avea dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice de
alimentare cu apă şi de canalizare pe aria teritorială a autorităŃii delegante”. Prin
hotărârea mai susmenŃionată se încalcă flagrant contractul de delegare încheiat între
Municipiul Orăştie şi operatorul regional SC Activitatea Goscom SA Orăştie, iar
conform acestuia lucrările la sistemul de alimentare cu apă şi canalizare atribuite în
mod exclusiv operatorului se includ în planul de investiŃii, care este întocmit de
operator şi supus ulterior spre aprobarea autorităŃii delegante. Totodată, se mai arată
că, prin HCL nr.19/2016 se aduce atingere dreptului conferit operatorului SC
Activitatea Goscom SA Orăştie şi anume acela de a avea dreptul exclusiv de a furniza
serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare pe aria de competenŃă şi de a
obŃine veniturile rezultate din exploatarea sistemului de alimentare cu apă şi de
canalizare al municipiului Orăştie. În concluzie, pentru aceste motive se solicită
revocarea în parte a actului administrativ HCL Orăştie nr.19/2016 şi anularea din
cuprinsul acesteia a dispoziŃiilor care vizează atribuirea de către Consiliul local
Orăştie prin achiziŃie directă a lucrărilor la sistemul de alimentare cu apă şi canalizare,
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acestea fiind conferite cu caracter exclusiv către operatorul SC Activitatea Goscom
SA Orăştie în baza contractului de delegare.
D-l consilier łambă Alin arată că, nu este normal ca primarul municipiului să nu
fie invitat la şedinŃele A.G.A sau ale Consiliului de AdministraŃie al societăŃii,
indiferent cine este primar, fiindcă în cadrul acestora se iau decizii care privesc
comunitatea locală.
D-l viceprimar arată că, d-l primar a fost invitat la una dintre şedinŃele
Consiliului de AdministraŃie şi nu a onorat invitaŃia.
D-l consilier Munteanu Alexandru este de părere că, trebuie să existe o
colaborare între Consiliul de AdministraŃie, Directorul societăŃii şi administraŃia
locală.
D-l primar arată că, dânsul a fost invitat o singură dată la şedinŃele Consiliului de
AdministraŃie, aceasta era convocată la o oră care nu i-a permis să răspundă invitaŃiei.
Totodată, dânsul arată că, Consiliul de AdministraŃie trebuie să prezinte o balanŃă
financiară a societăŃii, nici până în prezent nu ştim care este situaŃia acesteia din acest
punct de vedere. În aceeaşi ordine de idei, arată că, să nu i se pună în sarcină anumite
lucruri, trebuie să se respecte legea. Cu privire la documentul luat în discuŃie are o
reŃinere cu privire la acesta, trebuie să Ńinem această societate la Orăştie, nu ştim cât
va mai funcŃiona şi vom avea de pierdut cu toŃii. Din punctul său de vedere, societatea
merge într-o direcŃie greşită, nu crede că, o iniŃiativă care priveşte societatea nu ar fi
fost susŃinută de către consilieri P.S.D, dar trebuie voinŃă politică. Problema este ce
vom face dacă firma va intra în faliment, având unele informaŃii ca societatea va intra
în incapacitate de plată, Consiliul de AdministraŃie să îşi asume răspunderea pentru
măsurile luate, trebuie să ne aşezăm şi să anualizăm situaŃia.
D-l viceprimar arată că, nu înŃelege ce se doreşte şi cum se poate afirma că firma
este în faliment, iar o eventuală creştere a valorii serviciilor nu este de competenŃa SC
Activitatea Goscom SA, ci a A.D.I „APAZOR”.
D-l primar arată că, dacă se va propune mărirea preŃului la apă, trebuie să avem
toate datele şi ce măsuri trebuie luate ca să nu fim nevoiŃi să facem acest lucru.
D-l consilier Călinescu Cristian arată că, să se solicite printr-o adresă
documentele de la SC Activitatea Goscom SA, la ultima şedinŃă a Adunării Generale
a AcŃionarilor ni s-a pus la dispoziŃie balanŃa, dar mai mult ca sigur nu s-a cerut acest
lucru.
D-l primar arată că, în curând se va da în folosinŃă staŃia de epurare şi nu ştiu
dacă au fost în calcul cheltuielile cu privire la exploatarea acesteia.
D-l viceprimar consideră că, după ce va fi analizată balanŃa, să se facă ulterior
aprecieri cu privire la situaŃia societăŃii, nu să se facă afirmaŃii pe baza unor supoziŃii.
D-l consilier Ploeşteanu Flaviu arată că, SC Activitatea Goscom SA Orăştie va
recepŃiona aceste lucrări, care vor fi efectuate de alŃii, aici este problema.
În continuare, d-l secretar dă citire cererii AsociaŃiei RevoluŃionarilor „21
Decembrie 1918” Orăştie înregistrată sub nr.1930/19.02.2016 prin care aceasta
solicită reexaminarea de către Consiliul local a Hotărârii Consiliului Local
nr.167/2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016, şi anume
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art.10 şi a anexei nr.6 a hotărârii prin care sunt încălcate prevederile art.5, alin.(1),
lit.”j” din Legea nr.341/2004 a recunoştinŃei faŃă de eroii martiri şi luptătorii care au
contribuit la victoria RevoluŃiei române din decembrie 1989. Potrivit acestui articol,
persoanele care se încadrează în prevederile acestei legi beneficiază de scutire de la
plata impozitelor şi taxelor locale pentru locuinŃa şi terenul aferent acesteia aflat în
proprietatea acesteia aflată în proprietatea sau coproprietatea soŃului/soŃiei.
D-l director Costoiu Călin arată că, potrivit prevederilor Codului fiscal, Consiliul
local poate acorda scutire de la plata impozitului, deci nu este obligatoriu să acorde
asemenea facilităŃi fiscale.
D-l consilier Paşca Ioan este de părere că, ar trebui să respectăm prevederile
Legii nr.341/2004, nu este vorba de foarte mulŃi beneficiari ai acestei legi şi să le
acordăm scutirea respectivă.
D-l secretar arată că, în această şedinŃă nu putem hotărî cu privire la acest fapt,
dacă se doreşte acest lucru, să se iniŃieze un proiect de hotărâre în acest sens, şi dânsul
îşi va expune punctul de vedere cu privire la legalitatea respectivului proiect.
La punctul 22 al ordinii de zi, d-l primar face o scurtă prezentare a raportului
privind starea economico-socială şi de mediu a municipiului Orăştie pe anul 2015.
În încheierea şedinŃei, la ultimul punct al ordinii de zi, „Întrebări- interpelări”,
d-na consilier Dumitru Angela arată că, AsociaŃia „LUPY” Orăştie a făcut o solicitare
prin care doreşte închirierea terenul adiacent adăpostului de câini şi nu s-a primit încă
niciun răspuns.
D-l secretar arată că, asociaŃia să depună documentele asociaŃiei şi să vedem dacă
aceasta este de utilitate publică sau nu şi în funcŃie de acestea se va lua o hotărâre.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, în şedinŃa ordinară din luna februarie 2016 a
fost adoptata o hotărâre prin care a fost modificată Hotărârea nr.167/2016 prin care au
fost stabilite impozitele şi taxele locale pentru acest an şi prin care au fost reduse
valorile impozabile şi întreabă care este motivul pentru care aceasta nu s-a pus încă în
aplicare. I se răspunde de către d-l secretar care arată că, hotărârea a fost trimisă la
InstituŃia Prefectului – JudeŃului Hunedoara, iar aceasta a cerut punctul de vedere al
Guvernului, motiv pentru care se mai aşteaptă câteva zile pentru primirea răspunsului.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.
Preşedinte de şedinŃă,
prof.Bulz Dionisie

Secretar,
jr.Teodor Iordan
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