ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 28.04.2016 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 din cei 19 consilieri. Lipsesc d-le consilier Ardelean
Alina şi Mariş Daniela şi 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 31.03.2016 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 aprobarea rectificării bugetului instituŃiilor publice
şi activităŃilor finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuŃie bugetară şi a
situaŃiilor financiare anuale pe anul 2015.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuŃiei bugetelor pe trimestrul I al
anului 2016.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei de urbanism Plan
Urbanistic Zonal – “Zona Centrală Protejată” şi a Regulamentului de urbanism local,
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 concesionarii prin licitaŃie publică a unui
teren proprietatea municipiului Orăştie situat în zona Baraj captare Zăvoi.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului manifestărilor culturale,
artistice şi sportive ce se vor desfăşura pe parcursul anului 2016 în municipiul
Orăştie.
8.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.
9.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al
municipiului Orăştie pe anul 2016 în vederea organizării „Maialului Orăştian”.
10.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al
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municipiului Orăştie pe anul 2016 în vederea organizării „Zilei InternaŃionale a
Copilului”.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziŃionării de către Şcoala
Gimnazială „Dr.A.Vlad” Orăştie a unor servicii juridice de consultanŃă, asistenŃă şi
reprezentare de la un avocat.
12.Proiect de hotărâre privind propunerea restituirii unor terenuri foştilor
proprietari.
În afara ordinii de zi, d-l primar propune :
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanŃării nerambursabile de la bugetul
local al municipiului Orăştie pe anul 2016 a proiectelor sportive, culturale, de
educaŃie şi pentru unele unităŃi de cult din municipiul Orăştie.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate (SF)
şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiŃie: „Sistem de
management integrat al deşeurilor din activităŃi de construcŃii şi demolări generate de
populaŃia judeŃului”.
Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerile ulterioare este supus la vot si
aprobat cu unanimitate de voturi.
La primul punct al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii de hotărâre
privind aprobarea rectificării bugetului instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate
integral sau parŃial din venituri proprii.
D-na director Jorza Lucia dă citire raportului întocmit de DirecŃia economica.
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.
Se adoptă Hotărârea nr.51/2016 privind aprobarea rectificării bugetului
instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii.
La punctul 2 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuŃie bugetară şi a
situaŃiilor financiare anuale pe anul 2015.
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 Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot si aprobat in unanimitate.
Este adoptată Hotărârea nr.52/2016 privind aprobarea conturilor de execuŃie
bugetară şi a situaŃiilor financiare anuale pe anul 2015.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea execuŃiei bugetelor pe trimestrul I al anului 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 amendamentul ca responsabilul clubului sportiv municipal să
participe la şedinŃa în plen a consiliului local pentru a prezenta şi susŃine execuŃia
bugetară a clubului.
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Preşedintele de şedinŃă dă cuvântul d-lui Cosma Ovidiu, contabilul clubului
sportiv municipal care prezintă situaŃia financiară detaliată a clubului pe primul
trimestru al acestui an.
D-l consilier Bulz Dionisie întreabă de ce nu este prezent responsabilul clubului,
aşa cum a solicitat comisia economică şi câŃi antrenori sunt în prezent angajaŃi ai
clubului sportiv municipal. D-l Cosma Ovidiu arată că, dânsul nu are cunoştinŃă de
motivul absenŃei responsabilului clubului, dânsul a fost informat că trebuie să vină şi
să prezinte situaŃia financiară a clubului. Referitor la cea de a doua întrebare, dânsul
arată că, în acest moment sunt angajaŃi oficial 2 antrenori.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că, se doreşte prezenŃa respectivei persoane care
răspunde de club sau prezentarea situaŃiei financiare a C.S.M Dacia Orăştie 2010.
D-l consilier łambă Alin întreabă cine a aprobat plata chiriei pentru sala de sport
unde îşi desfăşoară activitatea secŃia de box, precum şi a antrenorilor de la secŃiile de
box şi volei. La prima întrebare, d-l Cosma Ovidiu arată că, pentru sala de sport nu sa efectuat plata chiriei.
D-l consilier Molocea Mihai arată că, deciziile cu privire la secŃiile de volei şi
box, precum şi închirierea sălii de sport a fost aprobată de Comitetul Director al
clubului, însă aceste hotărâri nu sunt respectate de responsabilul clubului.
D-l consilier łambă Alin arată că, aceste discuŃii nu îşi au rostul şi aprind
spiritele, există o hotărâre a Consiliului local prin care a fost numit un nou Comitet
director care trebuie să îşi asume deciziile.
D-l consilier Bulz Dionisie întreabă cât timp a fost plătit antrenorul secŃiei de
volei. I se răspunde de către d-l Cosma Ovidiu care arată că, acesta a fost plătit 2 luni,
dar în prezent nu mai este plătit nefiind legal.
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 cu 15 voturi “pentru” şi 2
abŃineri.
Se adoptă Hotărârea nr.53/2016 privind aprobarea execuŃiei bugetelor pe
trimestrul I al anului 2016.
La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezinta motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea documentaŃiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal – “Zona
Centrală Protejată” şi a Regulamentului de urbanism local, JudeŃul Hunedoara.
D-na arhitect-şef Cojocaru Mariana prezintă raportul întocmit de DirecŃia
Arhitect-şef.
D-l consilier Munteanu Alexandru dă citire raportului de avizare al comisiei
pentru urbanism şi amenajarea teritoriului.
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.
Este adoptată Hotărârea nr.54/2016 privind aprobarea documentaŃiei de
urbanism Plan Urbanistic Zonal – “Zona Centrală Protejată” şi a Regulamentului de
urbanism local, JudeŃul Hunedoara.
În continuare, preşedintele de şedinŃă propune discutarea proiectului de hotărâre
de la punctul 14 al ordinii de zi.
Propunerea se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
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D-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind aprobarea
studiului de fezabilitate (SF) şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiŃie: „Sistem de management integrat al deşeurilor din activităŃi de construcŃii şi
demolări generate de populaŃia judeŃului”.
D-na ing.Bodea Raluca dă citire raportului întocmit de Compartimentul ProtecŃia
mediului.
D-l consilier Popa Dorin arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre a
fost avizat favorabil.
D-l consilier Munteanu Alexandru întreabă dacă a fost stabilită locaŃia pentru
respectiva staŃie şi care va fi tariful care va fi perceput pentru această operaŃiune. I se
răspunde de către d-na ing.Bodea Raluca care arată că, staŃia va fi amplasată pe
str.N.Titulescu, iar cu privire la tarif încă nu s-a stabilit, mai sunt etape de parcurs
până la implementarea acestui proiect.
D-l primar arată că, trebuie stabilit câte containere sunt necesare pentru
municipiul nostru şi capacitatea acestora. Totodată, dânsul arată că, trebuie văzut cât
sunt de înalte, dacă sunt foarte înalte le va fi greu cetăŃenilor să manevreze sacii, deci
aceste aspecte trebuie analizate şi eventual prevăzute în studiul de fezabilitate.
D-na ing.Bodea Raluca arată că, pentru municipiul Orăştie este prevăzut un
număr de 8 containere cu o capacitate de 7 mc.
D-l consilier Munteanu Alexandru consideră că, un număr mai mare de
containere decât cel prevăzut iniŃial va complica lucrurile, trebuie stabilite punctele
de amplasare a acestora, la blocuri de exemplu nu rezultă foarte multe asemenea
materiale, încât să fie necesar suplimentarea numărului containerelor.
D-l consilier Iordăchescu Nicolae arată că, în Occident containerele de acest gen
sunt îngropate parŃial şi se pot manipula mecanic mult mai uşor şi să stabilim aceleaşi
lucru şi pentru cazul nostru.
D-l primar arată că, în Occident, acest serviciu este efectuat de autorităŃile
locale, care organizează activitatea respectivă şi stabilesc condiŃiile de desfăşurare.
D-l viceprimar arată că, deocamdată nu ştim cine va fi operatorul se va organiza
licitaŃie pentru stabilirea acestuia şi condiŃiile ce trebuie îndeplinite.
D-l consilier Paşca Ioan propune amenajarea a 8 rampe de acces la containerele
ce vor fi parŃial îngropate în vederea colectării deşeurilor rezultate din activităŃi de
construcŃii şi din demolări generate de populaŃie.
D-l secretar Teodor Iordan arata ca, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentului şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Amendamentul d-lui consilier Paşca Ioan se supune la vot şi se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Este adoptată Hotărârea nr.55/2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate
(SF) şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiŃie: „Sistem de
management integrat al deşeurilor din activităŃi de construcŃii şi demolări generate de
populaŃia judeŃului”.
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.
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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.
Aceasta se supune la vot si se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se adoptă Hotărârea nr.56/2016 privind completarea Programului anual al
achiziŃiilor publice pentru anul 2016 aprobat prin H.C.L nr.19/2016.
În continuare, d-l consilier local Popa Dorin Ioan expune motivele iniŃierii
proiectului de hotărâre privind aprobarea concesionarii prin licitaŃie publică a unui
teren proprietatea municipiului Orăştie situat în zona Baraj captare Zăvoi.
D-l director Hosu Radu prezinta raportul intocmit de Directia tehnica.
D-l consilieri Popa Dorin dă citire raportului de avizare al comisiei economice.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, în urma discuŃiilor purtate comisia pentru
servicii şi comerŃ propune ca durata închirierii să fie de 5 ani.
D-na consilier Dumitru Angela propune ca preŃul de pornire la licitaŃie să fie de
0,75 lei/mp/an Ńinând cont că asociaŃia care a făcut solicitarea se ocupă de peste 10
ani de această activitate. În aceeaşi ordine de idei, dânsa arată că, se vor amenaja un
anumit număr de Ńarcuri, acest loc fiind unul de tranzit pentru respectivele animale,
care vor beneficia de tratament şi care ulterior vor fi oferite spre adopŃie.
D-l consilier Pîndărelu Nicolae întreabă daca adopŃia este contracost. I se
răspunde de către d-na consilier Dumitru Angela care arată că, nu se percepe nicio
sumă pentru adopŃie.
D-na consilier Dumitru Angela propune ca durata concesiunii să fie de 10 ani.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentului comisiei pentru servicii şi comerŃ şi ale d-nei consilier Dumitru
Angela, precum şi a proiectului de hotărâre este de 13 voturi.
Amendamentul comisiei pentru servicii şi comerŃ se supune la vot, fiind
consemnate 6 voturi „pentru”, 1 vot împotrivă, iar 10 consilieri s-au abŃinut de la vot.
Prin urmare, acest amendament nu se aprobă.
Amendamentele d-nei consilier Dumitru Angela 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.
Este adoptată Hotărârea nr.57/2016 privind aprobarea concesionarii prin licitaŃie
publică a unui teren proprietatea municipiului Orăştie situat în zona Baraj captare
Zăvoi.
În continuare, 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, referent în cadrul Casei de Cultură „Alexandru GrozuŃă”
Orăştie dă citire raportului întocmit de instituŃia amintită.
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.
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Se adoptă Hotărârea nr.58/2016 privind aprobarea Programului manifestărilor
culturale, artistice şi sportive ce se vor desfăşura pe parcursul anului 2016 în
municipiul Orăştie.
În continuare, d-l primar arată 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 dă citire raportului de avizare al comisiei economice.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, pentru acest an este prevăzută o suma de
235.800 lei şi întreabă care a fost suma alocata anul trecut. I se răspunde de către d-l
ing.Pistol Eugen care arată că, nu reŃine care a fost suma solicitată pentru anul 2015,
dar aceasta a fost diminuată de către Consiliul local cu 60 %.
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.59/2016 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.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2016 în
vederea organizării „Maialului Orăştian”.
D-l ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură „Alexandru
GrozuŃă” Orăştie.
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 Molocea Mihai arată că, în programul manifestării era prevăzut
printre artişti şi Tiberiu Albu, câştigător al concursului “Vocea României” şi din
prezentarea d-lui Pistol Eugen, din păcate acesta nu se regăseşte în programul artistic
al Maialului. În aceeaşi ordine de idei, dânsul arată că, ar trebui să facem un efort
financiar pentru ai organiza un spectacol prin care să evolueze în faŃa orăştienilor.
D-l ing.Pistol Eugen arată că, dânsul a luat legătura cu Tiberiu Albu, şi i s-a spus
să discute cu impresarii acestuia şi nu a primit un răspuns clar, iar acesta vine doar
împreună cu trupa sa.
D-l consilier Roşu Mircea arată că, Tiberiu Albu a fost elev al Şcolii Gimnaziale
„D.Stanca” şi ulterior al Colegiului NaŃional „A.Vlaicu” şi Ńinând cont că este
orăştian ar fi putut să vină să cânte fără a avea vreo pretenŃie financiară.
D-l consilier Molocea Mihai arată că, autorităŃile locale din Timişoara au alocat
o suma de 2.000 euro pentru ca Tiberiu Albu să evolueze în cadrul unui spectacol.
Totodată, dânsul arată că, în momentul de faŃă Tiberiu Albu are un contract de
reprezentare, iar impresarii stabilesc condiŃii financiare pentru participarea la
evenimentele de acest gen.
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D-l consilier Molocea Mihai propune participarea lui Tiberiu Albu la
manifestările Maialului Orăştian 2016 şi includerea acestuia în cadrul programului
artistic.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea amendamentului şi a
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Amendamentul d-lui consilier Molocea Mihai se supune la vot, fiind consemnate
8 voturi „pentru”, 3 voturi „împotrivă” , iar 6 consilieri s-au abŃinut de la vot.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 15 voturi „pentru”, iar 2
consilieri s-au abŃinut de la vot.
Se adoptă Hotărârea nr.60/2016 privind alocarea unei sume de bani din bugetul
local al municipiului Orăştie pe anul 2016 în vederea organizării „Maialului
Orăştian”.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăştie pe anul
2016 în vederea organizării „Zilei InternaŃionale a Copilului”.
D-l ing.Pistol Eugen dă citire raportului întocmit de Casa de Cultură „Alexandru
GrozuŃă” Orăştie.
D-nii consilieri Popa Dorin şi Roşu Mircea prezintă, pe rând, rapoartele de
avizare al comisiei economice şi al comisiei pentru învăŃământ, sănătate, sport,
cultură şi culte.
D-l secretar Teodor Iordan arată ca, 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.61/2016 privind alocarea unei sume de bani din
bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2016 în vederea organizării „Zilei
InternaŃionale a Copilului”.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea achiziŃionării de către Şcoala Gimnazială „Dr.A.Vlad” Orăştie a 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 în cadrul
comisiei pentru administraŃie locală, aceasta nu a avizat proiectul de hotărâre.
D-l consilier Bulz Dionisie întreabă dacă acest proiect nu ar fi trebuit discutat şi
în comisia economică, având în vedere că, achiziŃionarea unui asemenea serviciu
implică o cheltuială bugetară.
D-l director Costoiu Călin arată că, acest serviciu va fi suportat din bugetul
unităŃii şcolare.
D-l consilier Iordăchescu Nicolae întreabă de ce Inspectoratul Şcolar JudeŃean
prin intermediul consilierului juridic nu reprezintă unitatea şcolară în acest proces.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, juristul Inspectoratului nu are competenŃă de
reprezentare a şcolilor, acesta poate reprezenta doar această instituŃie.
D-l consilier Roşu Mircea arată că, trebuie să Ńinem cont că pot apărea situaŃii
similare şi la celelalte unităŃi de învăŃământ.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, juristul nu are atribuŃii de reprezentare, doar
oferă consultanŃă juridică acestora.
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D-l consilier Călinescu Cristian arată că, din câte ştie această solicitare nu a fost
supusă dezbaterii şi aprobării Consiliului de administraŃie al şcolii.
D-l director Costoiu Călin arată că, directorul unităŃii şcolare are
reprezentativitate în relaŃia cu terŃii, ulterior se poate solicita aprobarea Consiliului de
administraŃie.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, a mai fost o situaŃie similară prin care d-l
primar a solicitat angajarea unui avocat, dânsul este de părere că, este mai mult o
problemă individuală a directorului, decât a instituŃiei.
D-l consilier łambă Alin arată că, şcoala nu are jurist, această speŃă este total
diferită, în cazul respectiv, consilierul juridic al Primăriei nu putea să reprezinte
instituŃia, deoarece era parte în proces.
D-l consilier Roşu Mircea arată că, reprezentanŃii Consiliului local în Consiliul
de administraŃie al Şcolii Gimnaziale „D.Stanca” nu au politizat activitatea
desfăşurată în cadrul acestuia şi au avut o atitudine constructivă şi Ńine să le
mulŃumească pentru acest fapt.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre
este de 9 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi respins cu 7 voturi „pentru”, iar 10
consilieri s-au abŃinut de la vot.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
propunerea restituirii unor terenuri foştilor proprietari.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
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.62/2016 privind propunerea restituirii unor terenuri
foştilor proprietari.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea finanŃării nerambursabile de la bugetul local al municipiului
Orăştie pe anul 2016 a proiectelor sportive, culturale, de educaŃie şi pentru unele
unităŃi de cult din municipiul Orăştie.
D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-nii consilieri Popa Dorin şi Roşu Mircea arată că, în comisiile de specialitate,
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.63/2016 privind aprobarea finanŃării nerambursabile de
la bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2016 a proiectelor sportive, culturale,
de educaŃie şi pentru unele unităŃi de cult din municipiul Orăştie.
În încheierea şedinŃei d-l consilier Iordăchescu Nicolae arată că, la sfârşitul
şedinŃei precedente a invitat pe cei prezenŃi să participe la Cupa “Dacicus” care a avut
loc la începutul acestei luni, dar din păcate nu s-a dat curs acestei invitaŃii, unde
sportivii Orăştiei au obŃinut rezultate deosebite. Totodată, dansul este de părere că,
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membri Consiliului local ar trebui să fie prezenŃi la manifestările Maialului Orăştian
şi eventual să urce împreună pe scena ce va fi amplasată în centrul urbei.
D-l consilier Roşu Mircea arată că, s-au încheiat lucrările la noua clădire a Şcolii
Gimnaziale „D.Stanca” urmând ca în a doua jumătate a lunii viitoare să aibă loc
inaugurarea acesteia şi invita pe cei prezenŃi la această acŃiune.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, pe ordinea de zi a şedinŃei ordinare din luna
martie a fost supus dezbaterii un proiect de hotărâre prin care se solicita
dezmembrarea unei parcele de teren şi întreabă care este motivul pentru care nu a fost
repus în discuŃie. I se răspunde de către d-l secretar care arată că, O.C.P.I a solicitat
doar o adresă întrucât terenul era intabulat.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.
Preşedinte de şedinŃă,
prof.Bulz Dionisie

Secretar,
jr.Teodor Iordan
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