ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 26.05.2016 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 mass-media
locală.
Întrucât procesul verbal al şedinŃei ordinare din data de 28.04.2016 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 documentelor necesare derulării
procedurii de licitaŃie publică organizată în vederea atribuirii contractului privind
delegarea gestiunii unor activităŃi componente ale serviciului de salubrizare, respectiv:
1.Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al
deşeurilor similare, operarea şi administrarea staŃiei de transfer Brad, operarea şi
administrarea staŃiei de sortare Brad, transportul la distanŃă al deşeurilor la facilităŃile de
tratare/depozitare (PENTRU ZONA 1 BRAD)
2.Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al
deşeurilor similare, operarea şi administrarea staŃiei de transfer HaŃeg, transportul la
distanŃă al deşeurilor la facilităŃile de tratare/depozitare (PENTRU ZONA 2 HAłEG)
3.Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al
deşeurilor similare la facilităŃile de tratare/depozitare (PENTRU ZONA 3 CENTRU)
4.Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al
deşeurilor similare; operarea şi administrarea staŃiei de transfer Petroşani; operarea şi
administrarea staŃiilor de sortare Vulcan si Petroşani; transportul la distanŃă al deşeurilor
la facilităŃile de tratare/depozitare (PENTRU ZONA 4 VALEA JIULUI).
2.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.176/2010 referitoare la
încadrarea pe zone fiscale a municipiului Orăştie.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea alimentarii cu apă a Comunei Mărtineşti
prin racordarea reŃelei de apă a acesteia la reŃeaua de alimentare cu apă a Comunei
Turdaş alimentată din staŃia de tratare a apei Orăştie.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare şi a vânzării terenului
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concesionat situat în municipiul Orăştie, str.dr.Stelian Ivaşcu, nr.19.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare şi a vânzării terenului
concesionat situat în municipiul Orăştie, str.Pricazului, bl.60, ap.11.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare şi a cumpărării prin
negociere directă a terenului intravilan situat în municipiul Orăştie, str.Horea.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaŃie publică a unui spaŃiu
situat în imobilul din Orăştie, str.Primăverii, nr.8.
8.Proiect de hotărâre privind completarea Programului anual al achiziŃiilor publice
pentru anul 2016 aprobat prin H.C.L nr.19/2016.
9.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.63/2015 referitoare la numirea
reprezentantului municipiului Orăştie în Consiliul de AdministraŃie al Regiei Publice
Locale „Ocolul Silvic Valea Orăştiei” R.A Orăştie.
În afara ordinii de zi, d-l primar propune :
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaŃii a municipiului
Orăştie la Sliedrecht - Olanda în perioada 28 iunie - 2 iulie 2016.
11.Proiect de hotărâre privind alocarea unei de bani din bugetul local al
municipiului Orăştie pe anul 2016 în vederea suportării cheltuielilor ocazionate de vizita
de lucru a unei delegaŃii din partea FundaŃiei de ÎnfrăŃire Helmstedt - Orăştie.
12.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 167/2015
referitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016.
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 documentelor necesare derulării procedurii de licitaŃie publică
organizată în vederea atribuirii contractului privind delegarea gestiunii unor activităŃi
componente ale serviciului de salubrizare, respectiv:
1.Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al
deşeurilor similare, operarea şi administrarea staŃiei de transfer Brad, operarea şi
administrarea staŃiei de sortare Brad, transportul la distanŃă al deşeurilor la facilităŃile de
tratare/depozitare (PENTRU ZONA 1 BRAD)
2.Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al
deşeurilor similare, operarea şi administrarea staŃiei de transfer HaŃeg, transportul la
distanŃă al deşeurilor la facilităŃile de tratare/depozitare (PENTRU ZONA 2 HAłEG)
3.Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al
deşeurilor similare la facilităŃile de tratare/depozitare (PENTRU ZONA 3 CENTRU)
4.Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al
deşeurilor similare; operarea şi administrarea staŃiei de transfer Petroşani; operarea şi
administrarea staŃiilor de sortare Vulcan si Petroşani; transportul la distanŃă al deşeurilor
la facilităŃile de tratare/depozitare (PENTRU ZONA 4 VALEA JIULUI).
D-l director Hosu Radu dă citire raportului întocmit de Compartimentul ProtecŃia
mediului.
D-nii consilieri Popa Dorin şi Paşca Ioan prezintă, pe rând, rapoartele de avizare al
comisiei economice şi al comisiei pentru servicii şi comerŃ.
D-l viceprimar întreabă dacă ulterior se vor schimba criteriile stabilite sau nu. I se
răspunde de către d-l director Hosu Radu care arată că, din punct de vedere al criteriilor
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nu se schimbă nimic, ci pot interveni schimbări de ordin formal, iar preŃul de plecare
este în acest moment de 214 lei/tonă.
D-l primar Ovidiu Bălan este de părere că, trebuie studiată foarte atent
documentaŃia, nu sunt unele aspecte prevăzute, cum se va face plata pentru acest serviciu,
cetăŃenii Orăştiei care au achitat integral taxa de salubritate pe acest an, vor achita încă o
dată pentru acest serviciu, nu este normal. Totodată, dânsul arată că, ar fi trebuit stipulat
în contractul de delegare această problemă, şi ar fi normal ca până la sfârşitul anului să se
compenseze de către operator costurile acestui serviciu pentru cei care au achitat integral
taxa. În aceeaşi ordine de idei, dânsul arată că, nu ştim încă, care este valoarea acestei
operaŃiuni, cât va avea cetăŃeanul de achitat.
D-l viceprimar arată că, documentele le-au fost puse de dispoziŃie abia vineri o dată
cu restul materialelor de şedinŃă şi proiectul de hotărâre este iniŃiat de primar.
D-l consilier Molocea Mihai arată că, proiectul de hotărâre este iniŃiat de primarul
municipiului şi nu înŃelege de ce primarul sugerează să nu îl aprobăm.
D-l primar arată că, documentaŃia ne-a fost înaintată de către Consiliul JudeŃean, ei
vor organiza licitaŃia pentru acest serviciu.
D-l consilier Paşca Ioan consideră că, ar trebui completat contractul de delegare cu
un articol prin care să se prevadă situat cetăŃenilor care au plătit taxa de salubrizare şi
stabilit un preŃ care să nu fie depăşit.
D-l director Hosu Radu arată că, nu putem să stabilim un anumit preŃ, acesta se va
stabili în urma unei licitaŃii, care va avea loc ulterior.
D-l primar arată că, operatorul dacă constată că sunt alte tipuri de deşeuri, acesta nu
îl va ridica, ar trebui stabilită o perioadă pentru selecŃia deşeurilor.
D-l consilier Iordăchescu Nicolae întreabă ce se va întâmpla cu deşeurile rezultate
din construcŃii şi demolări, vor rămâne cetăŃenii cu ele, cine le va ridica.
D-l director Hosu Radu arată că, pentru aceste tipuri de deşeuri se va amplasa în
zona CT Zonă un concasor, care va procesa aceste deşeuri.
D-na consilier Dumitru Angela arată că, la punctul 3 din contract sunt enumerate
deşeurile care nu fac obiectul acestui contract. Totodată, dânsa arată că, va trebui să ne
educam cu privire la modul de colectare selectivă a deşeurilor.
D-l consilier Molocea Mihai arată că, Municipiul Orăştie este de ceva vreme în
această asociaŃie de dezvoltare intercomunitară, acum ce facem boicotăm acest proces.
D-l primar consideră că, ar trebui să se acorde o perioadă de graŃie, eventual de 6
luni pentru educarea populaŃiei pentru conştientizarea modului de selecŃie a deşeurilor,
perioadă în care să se ridice deşeurile de către operator în aceleaşi condiŃii în care se
colectează în prezent.
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 12 voturi “pentru”, 6 voturi
“împotrivă” şi o abŃinere.
Se adoptă Hotărârea nr.64/2016 privind aprobarea documentelor necesare derulării
procedurii de licitaŃie publică organizată în vederea atribuirii contractului privind
delegarea gestiunii unor activităŃi componente ale serviciului de salubrizare, respectiv:
1.Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al
deşeurilor similare, operarea şi administrarea staŃiei de transfer Brad, operarea şi
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administrarea staŃiei de sortare Brad, transportul la distanŃă al deşeurilor la facilităŃile de
tratare/depozitare (PENTRU ZONA 1 BRAD)
2.Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al
deşeurilor similare, operarea şi administrarea staŃiei de transfer HaŃeg, transportul la
distanŃă al deşeurilor la facilităŃile de tratare/depozitare (PENTRU ZONA 2 HAłEG)
3.Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al
deşeurilor similare la facilităŃile de tratare/depozitare (PENTRU ZONA 3 CENTRU)
4.Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al
deşeurilor similare; operarea şi administrarea staŃiei de transfer Petroşani; operarea şi
administrarea staŃiilor de sortare Vulcan si Petroşani; transportul la distanŃă al deşeurilor
la facilităŃile de tratare/depozitare (PENTRU ZONA 4 VALEA JIULUI).
La punctul 2 al ordinii de zi, d-l primar arata motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.176/2010 referitoare la încadrarea pe zone
fiscale a municipiului Orăştie.
D-na arhitect 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.
Preşedintele de şedinŃa dă cuvântul d-lui LerinŃi Nicolae care arată că este
proprietarul unui teren situat în prelungirea străzii D.Stanca, iar acestuia nu iau fost aduse
îmbunătăŃiri, nu beneficiază de utilităŃi şi consideră că, nu este corect să plătească
nejustificat impozit ca pentru un teren care are toate facilităŃile.
D-na arhitect-şef Cojocaru Mariana arată că, terenul este situat în intravilanul
municipiului şi este în zonă cu restricŃie de construire, însă domnul LerinŃi Nicolae este
nemulŃumit de impozitul care trebuie să îl achite pentru acesta, deci nu este o problemă
de încadrare fiscală.
D-l LerinŃi Nicolae este de părere că, nu există o colaborare între compartimentele
din Primărie, şi anume DirecŃia Arhitect-şef şi Serviciul Impozite şi taxe locale.
D-l primar arată că, problema trebuie analizată, dar din câte ştie terenul este încadrat
în ultima zonă fiscală.
D-l viceprimar consideră că, eventual se poate constitui o comisie care să verifice
această problemă, rămâne în sarcina viitorului consiliu, dar acum nu se poate lua nicio
hotărâre.
D-l consilier Ploeşteanu Flaviu arată că, imobilele din str.Unirii de la nr.61 A la 141
sunt încadrate în zona fiscală A, iar imobilele de pe aceeaşi stradă de la numerele 2 la 78
sunt încadrate în zona fiscală B, iar întrebarea dânsului este imobilele cu nr.62 şi 64 în
care zonă fiscală vor fi încadrate. În aceeaşi ordine de idei, dânsul arată că, situaŃia este
interpretabilă, se creează confuzie, trebuie clarificată această situaŃie.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, ar trebui să fie enumerate nominal imobilele,
pentru a nu se ajunge în situaŃii de acest gen.
D-l consilier Ploeşteanu Flaviu solicită compartimentului Arhitect-şef să reanalizeze
situaŃia şi să încadreze exact imobilele cu indicarea zonei fiscale.
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.65/2016 privind modificarea anexei la HCL nr.176/2010
referitoare la încadrarea pe zone fiscale a municipiului Orăştie.
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În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea alimentarii cu apă a Comunei Mărtineşti prin racordarea reŃelei de apă a
acesteia la reŃeaua de alimentare cu apă a Comunei Turdaş alimentată din staŃia de tratare
a apei Orăştie.
D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei pentru servicii şi
comerŃ.
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.66/2016 privind aprobarea alimentarii cu apă a Comunei
Mărtineşti prin racordarea reŃelei de apă a acesteia la reŃeaua de alimentare cu apă a
Comunei Turdaş alimentată din staŃia de tratare a apei Orăştie.
La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare şi a vânzării terenului concesionat
situat în municipiul Orăştie, str.dr.Stelian Ivaşcu, nr.19.
D-l director Hosu Radu dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Popa Dorin arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre a fost
avizat favorabil.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre este
de 13 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.67/2016 privind aprobarea raportului de evaluare şi a
vânzării terenului concesionat situat în municipiul Orăştie, str.dr.Stelian Ivaşcu, nr.19.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea raportului de evaluare şi a vânzării terenului concesionat situat în municipiul
Orăştie, str.Pricazului, bl.60, ap.11.
D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Popa Dorin dă citire raportului de avizare al comisiei economice.
D-l secretar 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.68/2016 privind aprobarea raportului de evaluare şi a
vânzării terenului concesionat situat în municipiul Orăştie, str.Pricazului, bl.60, ap.11.
La punctul 6 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare şi a cumpărării prin negociere directă a
terenului intravilan situat în municipiul Orăştie, str.Horea.
D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Popa Dorin arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre a fost
avizat favorabil.
D-l secretar 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.69/2016 privind aprobarea raportului de evaluare şi a
cumpărării prin negociere directă a terenului intravilan situat în municipiul Orăştie,
str.Horea.
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În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea închirierii prin licitaŃie publică a unui spaŃiu situat în imobilul din Orăştie,
str.Primăverii, nr.8.
D-l director Hosu Radu dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.
D-nii consilieri Popa Dorin şi Călinescu Cristian arată, pe rând, că în comisia
economică şi 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.
Se adoptă Hotărârea nr.70/2016 privind aprobarea închirierii prin licitaŃie publică a
unui spaŃiu situat în imobilul din Orăştie, str.Primăverii, nr.8.
La punctul 8 al ordinii de zi, 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 prezinta raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Popa Dorin dă citire raportului de avizare al comisiei economice.
D-l consilier Popa Dorin arată că, avizul comisiei economice a fost dat doar pentru
cele 6 poziŃii, expunerea de motive şi raportul DirecŃiei tehnice care au fost modificate
ulterior nu au fost puse şi la dispoziŃia consilierilor.
D-l consilier Paşca Ioan propune completarea Programului cu o nouă poziŃie nr.115
- Organizarea manifestărilor dedicate Zilei InternaŃionale a Copilului.
D-l consilier Molocea Mihai întreabă ce se întâmplă cu Maialul Orăştian care a fost
prevăzut a se desfăşura în zilele de 28 şi 29 mai 2016, acest lucru fiind menŃionat în
actele care însoŃesc hotărârea, aşa cum s-a hotărât în precedenta şedinŃă, acum am aflat
că aceasta va avea loc la o altă dată, în plus mai este şi hotărârea prin care a fost aprobat
programul manifestărilor cultural-artistice pe acest an.
D-l secretar arată că, în hotărârea privind organizarea Maialului nu este specificată
dată la care va avea loc, deci este valabilă hotărârea specială, actele primare nu au
valoare juridică, dacă se voia precizată data, se putea face atunci un amendament la
proiectul de hotărâre.
D-l consilier Todea Cornel arată că, expunerea de motive şi raportul de specialitate
dacă nu au valoare juridică, trebuia atunci să se specifice data în proiect şi ulterior în
hotărâre.
D-l primar arată că, lucrurile trebuie făcute legal, urmând procedura achiziŃiei
directe, trebuiau să se gândească consilierii care au amânat proiectul de hotărâre cu
privire la programul manifestărilor culturale şi artistice în urma cu 2 luni, care vor fi
urmările acestei decizii.
D-l viceprimar arată că, aceste manifestări puteau fi prinse în programul iniŃial al
achiziŃiilor publice pentru anul 2016, care a fost aprobat în luna februarie.
D-l director Hosu Radu arată că, programul anual poate fi modificat şi completat
ulterior, nu Ńine doar de compartimentul tehnic întocmirea acestuia se vine cu propuneri
şi din partea altor compartimente şi instituŃii.
D-l consilier Molocea Mihai arată că, manifestarea va fi scoasă la licitaŃie, cine va
avea câştig de cauză va propune un alt program cu alŃi artişti, iar artiştii locali vor fi
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excluşi din program mai mult ca sigur, existând probabilitatea ca Maialul să aibă loc întro singură zi.
D-l consilier łambă Alin este de părere că, mai mult ca sigur cine va câştiga licitaŃia
va colabora cu autorităŃile locale în vederea organizării manifestării şi mai mult ca sigur
vor fi şi artişti locali în programul artistic.
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 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.71/2016 privind completarea Programului anual al
achiziŃiilor publice pentru anul 2016 aprobat prin H.C.L nr.19/2016.
În continuare, d-l primar expune motivele initierii proiectului de hotărâre privind
modificarea HCL nr.63/2015 referitoare la numirea reprezentantului municipiului Orăştie
în Consiliul de AdministraŃie al Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic Valea Orăştiei”
R.A Orăştie.
D-l secretar Teodor Iordan prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-nii consilieri Popa Dorin şi Roşu Mircea arată că, în comisia economică şi 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 10 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se adoptă Hotărârea nr.72/2016 privind modificarea HCL nr.63/2015 referitoare la
numirea reprezentantului municipiului Orăştie în Consiliul de AdministraŃie al Regiei
Publice Locale „Ocolul Silvic Valea Orăştiei” R.A Orăştie.
La punctul 10 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaŃii a municipiului Orăştie la Sliedrecht Olanda în perioada 28 iunie - 2 iulie 2016.
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
de 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Este adoptată Hotărârea nr.73/2016 privind aprobarea deplasării unei delegaŃii a
municipiului Orăştie la Sliedrecht - Olanda în perioada 28 iunie - 2 iulie 2016.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
alocarea unei de bani din bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2016 în vederea
suportării cheltuielilor ocazionate de vizita de lucru a unei delegaŃii din partea FundaŃiei
de ÎnfrăŃire Helmstedt - Orăştie.
D-l secretar Teodor Iordan dă citire raportului întocmit de Compartimentul Integrare
europeană.
D-l consilier Popa Dorin arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre a fost
avizat favorabil.
7

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.74/2016 privind alocarea unei de bani din bugetul local al
municipiului Orăştie pe anul 2016 în vederea suportării cheltuielilor ocazionate de vizita
de lucru a unei delegaŃii din partea FundaŃiei de ÎnfrăŃire Helmstedt - Orăştie.
La punctul 12 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 167/2015 referitoare la stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016.
D-l secretar Teodor Iordan prezintă raportul întocmit de Serviciul Impozite şi taxe
locale.
D-l consilier Popa Dorin arată că, acest proiect de hotărâre nu a fost discutat în
cadrul comisiei economice, nu au fost prezentate actele preparatorii.
D-l consilier Molocea Mihai întreabă ce se întâmplă cu cei care au plătit taxa de
autorizare. I se răspunde de către d-l secretar care arată că, aceasta se poate restitui la
cerere sau se poate compensa cu impozitul pe anul viitor.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, în anexă nu sunt stabilite nişte criterii, ci este o
poveste, iar dânsul propune amânarea proiectului de hotărâre.
Propunerea d-lui consilier Bulz Dionisie se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi
“pentru”, iar 7 consilieri s-au abŃinut.
În încheierea şedinŃei, d-l primar mulŃumeşte consilierilor pentru activitatea depusă
în acest mandat şi speră ca viitorul consiliu local să ducă mai departe proiectele începute,
iar dânsul va rămâne acelaşi şi pe viitor.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Secretar,
jr.Teodor Iordan

Preşedinte de şedinŃă,
prof.Bulz Dionisie
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