ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 18.07.2016 cu ocazia şedinŃei extraordinare a Consiliului local al
municipiului Orăştie.
Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 3 zile înainte de data stabilită.
Din totalul de 19 consilieri sunt prezenŃi la şedinŃă 15. Lipsesc d-nii consilieri
Molocea Mihai, Paşca Ioan, ŞuŃă Virgil, precum şi d-na consilier Aldea Simona.
La şedinŃă participă d-l primar Ovidiu Bălan, secretar Teodor Iordan şi massmedia locală.
Întrucât procesul verbal al şedinŃei de constituire din data de 23.06.2016 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 secretar Teodor Iordan solicită consilierilor să facă propuneri pentru alegerea
preşedintelui de şedinŃă, deoarece d-l consilier Paşca Ioan, care a fost ales să conducă
şedinŃele Consiliului pe o perioadă de 3 luni, nu este prezent.
D-na consilier Ardelean Alina propune ca preşedinte de şedinŃă pe
d-l
consilier łambă Alin Adam.
Propunerea se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.81/2016 privind alegerea preşedintelui şedinŃei
extraordinare din data de 18.07.2016.
D-l primar Ovidiu Bălan propune următorul proiect al ordinii de zi :
1.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al
municipiului Orăştie pe anul 2016.
3.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al
municipiului Orăştie pe anul 2016 în vederea organizării unui spectacol din cadrul
Festivalului InternaŃional de Folclor pentru Copii şi Tineret „Carpatica 2016”, ediŃia
a XVII-a.
4.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al
municipiului Orăştie pe anul 2016 în vederea suportării cheltuielilor
ocazionate de deplasarea corului „Arhanghelii” la Festivalul Coral de la Sliedrecht –
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Olanda.
5.Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare şi
funcŃionare al Clubului Sportiv Municipal „Dacia Orăştie 2010” aprobat prin H.C.L.
nr.57/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
În afara ordinii de zi, d-l primar propune :
6.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Programului anual al
achiziŃiilor publice pentru anul 2016 aprobat prin HCL nr.19/2016.
Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerea ulterioara este supus la vot si
aprobat cu unanimitate de voturi.
In continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii de hotărâre privind validarea
mandatului unui consilier.
Preşedintele de şedinŃă propune o pauză de 10 minute pentru verificarea întrunirii
condiŃiilor legale şi întocmirii raportului comisiei de validare.
D-l consilier Ionică Mircea dă citire raportului comisiei de validare în care se
arată că, în urma examinării întrunirii condiŃiilor necesare alegerii unui consilier în
Consiliul local al municipiului Orăştie, propune validarea mandatului d-lui Stoica
Constantin Nicolae.
D-l Stoica Constantin Nicolae dă citire textului jurământului, cu mână pe
ConstituŃie şi Biblie şi rosteşte cuvântul „JUR”, după care îl semnează în două
exemplare.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre
este de 8 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.82/2016 privind validarea mandatului unui consilier.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Orăştie pe anul 2016.
D-na director economic Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia
economică.
D-l consilier Bulz Dionisie solicită executivului să aibă în vedere ca la
următoarele rectificări bugetare să se prevadă suma de 70 mii lei pentru repararea aleii
pietonale din incinta Şcolii Gimnaziale „dr.A.Vlad” Orăştie, care a fost retrasă la
începutul anului, când a fost aprobat bugetul general al municipiului Orăştie pe acest
an.
D-l viceprimar Alin łambă arată că este bucuros că d-l consilier Bulz, care a
votat la începutul acestui an tăierea din bugetul Şcolii Gimnaziale “dr.A.Vlad” Orăştie
a sumei de 70 mii lei destinată finalizării aleii de la şcoală, a revenit asupra deciziei şi
şi-a dat seama că măsura votată atunci nu a fost bună, solicitând acum ca banii să fie
mutaŃi înapoi.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că, la Spitalul Municipal este necesar a se
achiziŃiona o piesă pentru videoendoscop, acesta fiind necesar la secŃia „Interne”.
D-l consilier Sechi Dan arată că, întregul aparat costă în jur de 40.000 EURO şi
va fi util mai multor secŃii ale spitalului. Totodată, d-l consilier întreabă dacă în acest
exerciŃiu bugetar se are în vedere reabilitarea secŃiei de chirurgie. I se răspunde de
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către d-l primar, care arată că, vor fi realizate unele lucrări la această secŃie, în limita
sumelor alocate în bugetul pe acest an, însă pe viitor se are în vedere o renovare a
respectivei secŃii.
D-na consilier Ştefănie Maria arată că, se impune o diversificare a ofertei
educaŃionale la nivelul municipiului Orăştie, constatându-se că este necesară o
acreditare pe noi calificări profesionale pe domenii de servicii, iar termenul limită
pentru depunerea documentaŃiei este luna octombrie 2016.
D-l primar arată că, să se facă demersuri în acest sens, să se vină cu propuneri
având în vedere că o parte dintre consilieri sunt cadre didactice.
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.83/2016 privind aprobarea rectificării bugetului
general al municipiului Orăştie pe anul 2016.
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 unui spectacol din cadrul Festivalului InternaŃional de Folclor
pentru Copii şi Tineret „Carpatica 2016”, ediŃia a XVII-a.
D-l ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură “Alexandru
GrozuŃă” Orăştie.
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 este aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.84/2016 privind alocarea unei sume de bani din bugetul
local al municipiului Orăştie pe anul 2016 în vederea organizării unui spectacol din
cadrul Festivalului InternaŃional de Folclor pentru Copii şi Tineret „Carpatica 2016”,
ediŃia a XVII-a.
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 suportării cheltuielilor ocazionate de deplasarea corului
„Arhanghelii” la Festivalul Coral de la Sliedrecht – Olanda.
D-na ing.Bodea Raluca dă citire raportului întocmit de compartimentul de
specialitate.
D-l consilier Stoica Constantin întreabă cine va face parte din delegaŃia care va
însoŃi corul.
D-l consilier Pîndărelu Nicolae este de părere că, persoanele respective să fie
desemnate de către d-l primar.
D-l consilier Popa Dorin arată că, membri delegaŃiei să fie desemnaŃi conform
prevederilor legale.
D-l primar arată că, trebuie avut în vedere ca unul dintre membri să fie translator.
D-l consilier Stoica Constantin propune ca din delegaŃie să facă parte câte un
consilier din partea celor două partide reprezentate în Consiliul local.
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Propunerea d-lui consilier se supune la vot, aceasta fiind respinsă cu 10 voturi
“împotrivă” şi 5 voturi “pentru”.
Preşedintele de şedinŃă solicită consilierilor să facă propuneri nominale pentru
desemnarea membrilor delegaŃiei. D-l consilier Radu Ion propune pe d-l consilier
Paşca Ioan, d-na consilier Chira Adriana propune pe d-l consilier Molocea Mihai, iar
d-l consilier Petre Radu îl propune pe d-l consilier Stănculesc Valentin Silviu.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, potrivit art.45, alin.(5) din Legea
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, proiectele de hotărâre cu privire la persoane se vor lua întotdeauna prin vot
secret. În consecinŃă, d-l secretar propune o pauză de 10 minute pentru a întocmi
buletinele de vot.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre
este de 10 voturi.
După pauză, d-l secretar prezintă buletinul de vot şi explică procedura după care
se va desfăşura votul.
În continuare, d-l secretar înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, câte un
buletin, fiecărui consilier, care intră în cabina special amenajată, apoi introduce
buletinul de vot în urnă. Cabina de vot şi urna se află în faŃa consilierilor.
După încheierea votării, preşedintele de şedinŃă procedează la deschiderea urnei
în faŃa consilierilor, deschide fiecare buletin de vot şi le arată cum s-a votat, apoi îl
pune pe masa prezidiului.
Apoi, preşedintele de şedinŃă şi d-l secretar procedează la numărarea voturilor în
public şi întocmesc un proces verbal constatator al rezultatului votării, arătând că cei
15 consilieri au votat, fiind consemnat următorul rezultat : d-l consilier Paşca Ioan –
11 voturi “pentru”, 4 împotrivă, d-l consilier Molocea Mihai – 5 voturi “pentru”, 10
voturi “împotrivă”, d-l consilier Stănculesc Valentin Silviu – 10 voturi “pentru”, 5
împotrivă, iar în urma votului, d-nii consilieri Paşca Ioan şi Stănculesc Valentin Silviu
vor face parte din delegaŃie.
D-l secretar arată că, articolul 1 se va completa cu un nou aliniat, care va avea
următorul conŃinut :
“ Corul “Arhanghelii” va fi însoŃit de o delegaŃie oficială de înfrăŃire, care va
avea următoarea componenŃă :
- Paşca Ioan
- consilier local
- Stănculesc Valentin Silviu - consilier local
- d-l/d-na ____________ - translator.”
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre
este de 10 voturi.
Proiectul de hotărâre în forma modificată se supune la vot şi se aprobă cu 10
voturi “pentru”, iar 5 consilieri s-au abŃinut de la vot.
Este adoptată Hotărârea nr.85/2016 privind alocarea unei sume de bani din
bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2016 în vederea suportării cheltuielilor
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ocazionate de deplasarea corului „Arhanghelii” la Festivalul Coral de la Sliedrecht –
Olanda.
În continuare, d-l viceprimar łambă Alin Adam expune motivele iniŃierii
proiectului de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare şi
funcŃionare al Clubului Sportiv Municipal “Dacia Orăştie 2010” aprobat prin H.C.L.
nr.57/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
D-l secretar Teodor Iordan prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-na consilier Chira Adriana întreabă dacă vom putea înscrie echipa de juniori
B, dacă nu avem echipă de juniori A şi ce se va întâmpla în situaŃia în care vom fi
obligaŃi să înscriem şi echipa de juniori A. I se răspunde de către d-l viceprimar care
arată că, în data de 26.07.2016 va avea loc şedinŃa Comitetului Executiv al FederaŃiei
Române de Fotbal în care se va hotărî dacă este obligatoriu să înscrii două echipe de
juniori, iar în funcŃie de acest fapt vom acŃiona în consecinŃă.
D-l consilier Bulz Dionisie întreabă dacă vom avea înscrisă echipă de fotbal
seniori în noul sezon competiŃional şi dacă ramurile sportive, şi anume secŃiile de box
şi handbal, care au funcŃionat în anul 2015 şi 2016 îşi vor continua activitatea, fiindcă
a văzut că s-au retras unele sume de la chirii.
D-l viceprimar łambă Alin arată că, referitor la prima întrebare se fac eforturi
pentru a fi înscrisă echipă de seniori în liga a V-a a sezonului competiŃional 20162017. Cu privire la cea de a doua întrebare, dânsul consideră că, activitatea celor două
secŃii ar trebui să continue, însă la secŃia de box trebuie să avem un antrenor care are
licenŃă, persoana care s-a ocupat până acum avea licenŃă de arbitru şi trebuie să
angajăm persoane care se încadrează în condiŃiile care se cer pentru aceste posturi, ce
vor fi prevăzute în noua organigramă.
D-l primar arată că, în perioada următoare se va înainta spre avizare noua
organigramă a aparatului de specialitate al primarului şi a serviciilor subordonate
Consiliului local, urmând a fi prevăzute unele posturi şi la clubul sportiv.
D-na director economic arată că, pentru plata chiriilor au fost prevăzuŃi 10 mii
lei, din care s-au cheltuit 5 mii lei, de aceea a fost restrânsă o anumită sumă de la
respectivul capitol.
D-l viceprimar arată că, în momentul de faŃă o singură secŃie are sportivi
legitimaŃi, şi anume secŃia de fotbal.
D-l consilier Stoica Constantin arată că, ideea pe care dânsul a propus-o în cadrul
Comitetului Director al clubului a fost preluată de către cei de la P.S.D şi a fost iniŃiat
acest proiect.
D-l consilier Pîndărelu Nicolae arată că, pentru prima dată ideea juniorilor
republicani i-a aparŃinut d-lui viceprimar, încă din luna august 2015, în timp ce, d-l
Stoica Constantin, ca membru al Comitetului Director al CSM Dacia Orăştie 2010 a
propus ideea d-lui consilier łambă Alin în urmă cu 2-3 luni. D-l viceprimar Alin
łambă arată că, proiectul său de hotărâre iniŃiat în luna august 2015 prin care
propunerea înfiinŃarea unei grupe de junior republicani nici măcar nu a fost discutată
în Consiliul local, consilierii P.N.L anulând discutarea proiectului de hotărâre.
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D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre
este de 8 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.86/2016 privind completarea Regulamentului de
organizare şi funcŃionare al Clubului Sportiv Municipal “Dacia Orăştie 2010” aprobat
prin H.C.L. nr.57/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
modificarea şi completarea Programului anual al achiziŃiilor publice pentru anul 2016
aprobat prin HCL nr.19/2016.
D-na ing.Vasile Tania prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Popa Dorin arată că, stâlpii de la gardul împrejmuitor al terenului de
minifotbal au fost izolaŃi pentru a se evita accidentarea celor care joacă, iar după
executarea lucrărilor de supraînălŃare a gardului nu mai există respectiva izolaŃie.
D-l viceprimar arată că, respectiva izolaŃie a fost îndepărtată, deoarece această
era deteriorată, urmând ca, în viitorul apropiat să fie montată o nouă izolaŃie.
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 unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.87/2016 privind modificarea şi completarea
Programului anual al achiziŃiilor publice pentru anul 2016 aprobat prin HCL
nr.19/2016.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinŃă,
prof.łambă Alin Adam

Secretar,
jr.Teodor Iordan
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