ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 31.08.2016 cu ocazia şedinŃei ordinare a Consiliului local al
municipiului Orăştie.
Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită.
Din cei 19 consilieri sunt prezenŃi la şedinŃă 15. Lipsesc d-na consilier Chira
Adriana si d-nii consilieri Popa Dorin Ioan, Sechi Dan Mihail şi ŞuŃă Virgil.
La şedinŃă participă d-l primar Ovidiu Bălan, secretar Teodor Iordan şi massmedia locală.
D-l primar Ovidiu Bălan propune următorul proiect al ordinii de zi :
1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinŃă.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al
municipiului Orăştie pe anul 2016.
3.Proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul şcolar 2016-2017 a
pachetului cu rechizite şcolare „Primul Ghiozdan”.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor
tehnico-economici pentru proiectul „UnităŃi de locuit conform exigentelor stabilite
prin Legea nr.114/1996, str.Plantelor, Municipiul Orăştie”.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor
tehnico-economici pentru proiectul „UnităŃi de locuit conform exigentelor stabilite
prin Legea nr.114/1996, str.Plantelor, Municipiul Orăştie – Centru educaŃional”.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării locuinŃei ANL atribuită unui
chiriaş cu o altă locuinŃă vacantă situat în municipiul Orăştie, str.Pricazului, bl.82.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinŃe construite din
fonduri ANL situate în blocul nr.81 şi nr.82 din str.Pricazului, municipiul Orăştie
solicitate de titularii contractelor de închiriere.
8.Proiect de hotărâre privind numirea unei comisii de analiză a dosarelor de
atribuire a locuinŃelor sociale şi sociale de necesitate aflate în proprietatea
municipiului Orăştie.
9.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.22/2016 referitoare la aprobarea
posturilor asistenŃilor personali ai persoanelor cu handicap ce se plătesc din bugetul
local al municipiului Orăştie pe anul 2016.
10.Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.57/2016 referitoare la
aprobarea concesionării prin licitaŃie publică a unui teren proprietatea municipiului
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Orăştie situat în zona Baraj captare Zăvoi.
În afara ordinii de zi, d-l primar propune :
11.Proiect de hotărâre privind completarea Programului anual al achiziŃiilor
publice pentru anul 2016 aprobat prin HCL nr.19/2016.
12.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.85/2010 referitoare la
aprobarea/acordul transferului managementului asistenŃei medicale al Spitalului
Municipal Orăştie, JudeŃul Hunedoara, de la Ministerul SănătăŃii la Consiliul local al
municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara.
13.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.106/2016 referitoare la
solicitarea convocării Adunării Generale a AcŃionarilor la SC Activitatea Goscom SA
Orăştie.
14.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.103/2016 referitoare
la repartizarea consilierilor locali pe zone de responsabilitate în cadrul municipiului
Orăştie.
15.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanŃilor Consiliului Local al
municipiului Orăştie în Consiliile de AdministraŃie şi Comisia de Evaluare şi
Asigurarea CalităŃii şi ale unităŃilor de învăŃământ preuniversitar din municipiul
Orăştie pentru anul şcolar 2016/2017.
16.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al
municipiului Orăştie pe anul 2016 în vederea organizării manifestării „Zilele
Recoltei”.
17.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al
municipiului Orăştie pe anul 2016 în vederea organizării Festivalului – concurs
„Tudorică Munteanu, pentru solişti instrumentişti şi solişti vocali de muzică populară
tradiŃională românească”, ediŃia a XV-a.
Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerile ulterioare este supus la vot şi
aprobat cu unanimitate de voturi.
La primul punct al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinŃă.
D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier Petre Radu prezintă raportul de avizare al comisiei pentru
administraŃie locală.
Preşedintele de şedinŃă solicită consilierilor să facă propuneri nominale pentru
alegerea preşedintelui de şedinŃă.
D-l viceprimar łambă Alin propune ca, şedinŃele consiliului local să fie conduse
în perioada septembrie – noiembrie 2016 de către d-l consilier Radu Ion.
D-l consilier Stoica Nicolae propune ca preşedintele de şedinŃă să fie ales pentru
o singură şedinŃă, aşa cum a fost şi până acum şi nu pe 3 luni.
D-l consilier Molocea Mihai este de părere că, ar trebui menŃinută acea regulă ca
preşedintele să fie ales pe o lună şi în ordine alfabetică.

2

Preşedintele de şedinŃă arată că, legea prevede că, preşedintele poate fi ales pe o
perioadă de maxim 3 luni, nu înŃelege care este nemulŃumirea unor consilieri, mai ales
că, în ultimele luni ale mandatului precedent s-a hotărât la fel.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea amendamentelor şi a
proiectului de hotărâre este de 8 voturi.
Amendamentul d-lui consilier Stoica Nicolae se supune la vot, acesta fiind
respins cu 3 voturi „pentru”, iar 12 consilieri s-au abŃinut de la vot.
Propunerea d-lui viceprimar se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi “pentru”,
iar 3 consilieri s-au abŃinut de la vot.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat cu 12 voturi
“pentru” şi 3 abŃineri.
Se adoptă Hotărârea nr.111/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pentru
perioada septembrie – noiembrie 2016.
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-l secretar Teodor Iordan prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică.
D-l consilier Radu Ion arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre a
fost avizat favorabil.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre
este de 10 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.112/2016 privind aprobarea rectificării bugetului local
al municipiului Orăştie pe anul 2016.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
acordarea pentru anul şcolar 2016-2017 a pachetului cu rechizite şcolare „Primul
Ghiozdan”.
D-na director Oltean Mihaela prezintă raportul întocmit de Serviciul Public de
AsistenŃă Socială.
D-nii consilieri Radu Ion şi Ionică Mircea dau citire, pe rând, rapoartelor de
avizare al comisiei economice şi al comisiei pentru învăŃământ, sănătate, sport, cultură
şi culte.
D-l consilier Stoica Nicolae propune majorarea sumei propusă pentru fiecare
pachet şcolar de la suma de 45,50 lei la 60 lei, motivând prin faptul că, la valoarea
propusă pentru un ghiozdan, acesta nu este de calitate şi să fie achiziŃionat un model
care să fie util elevilor.
Preşedintele de şedinŃă întreabă care este sursa bugetară pentru suma solicitata
suplimentar.
D-l consilier Molocea Mihai arată că, această suplimentare se poate susŃine la
capitolul 67.02, existând banii necesari în acest sens, întrucât s-au făcut unele
economii la activităŃile cultural-artistice.
D-l viceprimar întreabă cine ne poate garanta că, un ghiozdan mai scump va fi
implicit şi mai bun, ghiozdanul propus este mai ieftin de dimensiuni mai mici, adecvat
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elevilor din clasa pregătitoare. În aceeaşi ordine de idei, dânsul arată că, o
suplimentare a sumei ar însemna o risipă a banului public, oricum elevii cu o situaŃie
materială mai dificilă sunt ajutaŃi cu rechizite şi de către minister.
D-l consilier Stoica Nicolae arată că, se doreşte ca acel ghiozdan chiar să fie util,
nu să fie folosit ca bibelou.
D-l consilier Bulz Dionisie este de părere că, dacă se constată ca acele ghiozdane
sunt de calitate şi pot fi folosite, se poate suplimenta suma pentru rechizite şi nu se fac
propuneri doar ca să se facă, există uneori o superficialitate în întocmirea materialelor
care stau la baza iniŃierii proiectelor de hotărâre, este o neconcordanŃă între numărul
de elevi trimis de şcoli şi cel care apare în raport.
D-l consilier Stoica Nicolae arată că, nu este normal ca, preşedintele de şedinŃă
să dea cuvântul de mai multe ori consilierilor P.S.D, iar celor de la P.N.L, când le este
dat le întrerupe discursul mai mereu.
Preşedintele de şedinŃă solicită d-lui consilier Stoica Nicolae să nu mai intervină
în timpul discuŃiilor când sunt înscrişi la cuvânt alŃi consilieri şi dacă nu respectă
regulamentul să ne lase şi să meargă să îşi facă perfuzia.
D-l secretar arată că, trebuie să se respecte regulamentul, preşedintele de şedinŃă
conduce şedinŃa dă pe rând dreptul la cuvânt consilierilor şi îl poate ridica, iar
consilierii pot lua cuvântul o singură dată.
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 Stoica Nicolae se supune la vot, acesta fiind
respins cu 3 voturi “pentru”, iar 12 consilieri s-au abŃinut de la vot.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 12 voturi “pentru”, iar 3
consilieri s-au abŃinut de la vot.
Se adoptă Hotărârea nr.113/2016 privind acordarea pentru anul şcolar 2016-2017
a pachetului cu rechizite şcolare „Primul Ghiozdan”.
La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru proiectul „UnităŃi de locuit conform exigentelor stabilite prin Legea
nr.114/1996, str.Plantelor, Municipiul Orăştie”.
D-l ing.Cândea Horia dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.
D-nii consilieri Radu Ion, Paşca Ioan şi UriŃescu Marius prezintă, pe rând,
rapoartele de avizare al comisiei economice, comisiei pentru urbanism şi al comisiei
pentru servicii şi comerŃ.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, in titlul proiectului de hotărâre este
specificat, „conform exigentelor stabilite prin Legea nr.114/1996”, şi ar vrea să ştie
dacă celelalte locuinŃe care au fost construite respectă aceste exigenŃe, mai exact, mc
de aer/locatar, condiŃii de baie. D-l ing.Cândea Horia arată că, sunt nişte reglementări
ulterioare, legislaŃia se mai schimbă, iar astăzi am solicitat aprobarea acestui proiect în
forma prezentată.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, la această întrebare ar fi fost mai în măsură
să răspundă arhitectul-şef, dacă persoana interpelată nu poate oferi un răspuns în
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cadrul şedinŃei, răspunsul se va da în şedinŃa următoare, aşa cum prevede
regulamentul.
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.114/2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
„UnităŃi de locuit conform
exigentelor stabilite prin Legea nr.114/1996, str.Plantelor, Municipiul Orăştie”.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru
proiectul „UnităŃi de locuit conform exigentelor stabilite prin Legea nr.114/1996,
str.Plantelor, Municipiul Orăştie – Centru educaŃional”.
D-l ing.Cândea Horia prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-nii consilieri Radu Ion, Paşca Ioan şi UriŃescu Marius arată că în comisia
economică, comisia pentru urbanism şi în comisia pentru servicii şi comerŃ, 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.
D-l consilier Molocea Mihai întreabă de unde vor fi suportate cheltuielile şi când
se vor demara lucrările. I se răspunde de către d-l primar, care arată că, proiectul va fi
finanŃat de la bugetul local, acesta se va derula pe mai mulŃi ani, locuinŃele se vor face
gradual se vor aloca anual bani în acest sens şi se va propune spre aprobare consiliului
local.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.115/2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi
a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „UnităŃi de locuit conform
exigentelor stabilite prin Legea nr.114/1996, str.Plantelor, Municipiul Orăştie –
Centru educaŃional”.
La punctul 6 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea schimbării locuinŃei ANL atribuită unui chiriaş cu o altă
locuinŃă vacantă situat în municipiul Orăştie, str.Pricazului, bl.82.
D-l ing.Cândea Horia prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Petre Radu dă citire raportului de avizare al comisiei pentru
administraŃie locală.
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.116/2016 privind aprobarea schimbării locuinŃei ANL
atribuită unui chiriaş cu o altă locuinŃă vacantă situat în municipiul Orăştie,
str.Pricazului, bl.82.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea unui schimb de locuinŃe construite din fonduri ANL situate în
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blocul nr.81 şi nr.82 din str.Pricazului, municipiul Orăştie solicitate de titularii
contractelor de închiriere.
D-l ing.Cândea Horia dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Petre Radu 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.117/2016 privind aprobarea unui schimb de locuinŃe
construite din fonduri ANL situate în blocul nr.81 şi nr.82 din str.Pricazului,
municipiul Orăştie solicitate de titularii contractelor de închiriere.
La punctul 8 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind numirea unei comisii de analiză a dosarelor de atribuire a locuinŃelor
sociale şi sociale de necesitate aflate în proprietatea municipiului Orăştie.
D-l ing.Cândea Horia prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Petre Radu dă citire raportului de avizare al comisiei pentru
administraŃie locală.
D-l consilier Molocea Mihai propune ca din comisie să facă parte şi
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consilieri locali.
D-l secretar arată că, ni s-a atras atenŃia de către Curtea de Conturi că nu este
legal ca din comisie să facă parte şi aleşi locali, pe considerentul că, aleşii locali
aprobă şi tot ei şi execută, acest lucru fiind atributul executivului.
D-l consilier Stoica Nicolae arată că, în comisia de verificare a solicitărilor de
locuinŃe A.N.L erau şi consilieri locali, şi nu au fost probleme de legalitate. D-l
secretar arată că, InstituŃia Prefectului nu a atacat respectiva hotărâre la momentul
respectiv, întrucât nu au ştiu că, o parte din membri sunt aleşi locali.
D-l consilier Molocea Mihai solicită să se consemneze în procesul verbal, faptul
că, d-l secretar susŃine că nu este legal ca din comisie să facă parte şi consilieri locali.
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 8 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.
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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 prezenŃi au votat, iar cei 5 membri propuşi au obŃinut fiecare cate 15
voturi „pentru”, fiind aleşi ca membri ai comisiei.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.118/2016 privind numirea unei comisii de analiză a
dosarelor de atribuire a locuinŃelor sociale şi sociale de necesitate aflate în
proprietatea municipiului Orăştie.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
revocarea HCL nr.22/2016 referitoare la aprobarea posturilor asistenŃilor personali ai
persoanelor cu handicap ce se plătesc din bugetul local al municipiului Orăştie pe anul
2016.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier Petre Radu 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 8 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.119/2016 privind revocarea HCL nr.22/2016
referitoare la aprobarea posturilor asistenŃilor personali ai persoanelor cu handicap ce
se plătesc din bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2016.
La punctul 10 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind completarea HCL nr.57/2016 referitoare la aprobarea concesionării
prin licitaŃie publică a unui teren proprietatea municipiului Orăştie situat în zona Baraj
captare Zăvoi.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier Petre Radu dă citire raportului de avizare al comisiei pentru
administraŃie locală.
Preşedintele de şedinŃă solicită consilierilor să facă propuneri nominale pentru
numirea membrilor comisiei de licitaŃie.
D-l viceprimar łambă Alin propune ca din comisie să facă parte d-nii consilieri
Paşca Ioan – preşedinte, Radu Ion, Pîndărelu Nicolae, Stoica Constantin Nicolae –
membri, iar d-l Pojoni Oliver – secretar, fără drept de vot.
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 8 voturi.
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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 prezenŃi au votat, iar membri propuşi au obŃinut fiecare câte 15 voturi
“pentru” fiind aleşi în respectiva comisie.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.120/2016 privind completarea HCL nr.57/2016
referitoare la aprobarea concesionării prin licitaŃie publică a unui teren proprietatea
municipiului Orăştie situat în zona Baraj captare Zăvoi.
In continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind completarea Programului anual al achiziŃiilor publice pentru anul 2016
aprobat prin HCL nr.19/2016.
D-l ing.Cândea Horia dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Radu Ion 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.121/2016 privind completarea Programului anual al
achiziŃiilor publice pentru anul 2016 aprobat prin HCL nr.19/2016.
La punctul 12 al ordinii de zi, d-l viceprimar łambă Alin Adam expune motivele
iniŃierii proiectului de hotărâre privind modificarea HCL nr.85/2010 referitoare la
aprobarea/acordul transferului managementului asistenŃei medicale al Spitalului
Municipal Orăştie, JudeŃul Hunedoara, de la Ministerul SănătăŃii la Consiliul local al
municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-na consilier Cîndea LenuŃa dă citire raportului de avizare al comisiei pentru
învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte.
Preşedintele de şedinŃă solicită consilierilor să facă propuneri pentru desemnarea
reprezentanŃilor Consiliului local în Consiliul de AdministraŃie al Spitalului Municipal
Orăştie.
D-l viceprimar łambă Alin Adam propune ca membri titulari pe d-na consilier
Ardelean Dana Alina şi pe d-l consilier Radu Ion, iar ca membri supleanŃi pe
doamnele Aldea Simona Maria şi Cîndea LenuŃa Aurelia.
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D-l consilier Molocea Mihai propune ca membru titular pe d-l consilier Sechi
Dan Mihail.
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 8 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. D-nii
consilieri Bulz Dionisie, Molocea Mihai şi Stoica Constantin Nicolae se abŃin de la
vot.
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 din
cei 15 consilieri prezenŃi au votat 12, fiind înregistrate următoarele rezultate :
Ardelean Dana Alina - 12 voturi „pentru”, Radu Ion – 12 voturi „pentru”, Aldea
Simona Maria – 12 voturi „pentru”, Cîndea LenuŃa Aurelia – 12 voturi „pentru”, d-l
Sechi Dan Mihail – 12 voturi „împotrivă”.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 12 voturi “pentru” şi 3
abŃineri.
Se adoptă Hotărârea nr.122/2016 privind
modificarea
HCL
nr.85/2010
referitoare la aprobarea/acordul transferului managementului asistenŃei medicale al
Spitalului Municipal Orăştie, JudeŃul Hunedoara, de la Ministerul SănătăŃii la
Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara.
În continuare, d-l viceprimar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind modificarea HCL nr.106/2016 referitoare la solicitarea convocării Adunării
Generale a AcŃionarilor la SC Activitatea Goscom SA Orăştie.
D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier Petre Radu 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 8 voturi.
Aceasta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
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Este adoptată Hotărârea nr.123/2016 privind modificarea HCL nr.106/2016
referitoare la solicitarea convocării Adunării Generale a AcŃionarilor la SC Activitatea
Goscom SA Orăştie.
La punctul 14 al ordinii de zi, d-l viceprimar łambă Alin arată motivele iniŃierii
proiectului de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.103/2016 referitoare la
repartizarea consilierilor locali pe zone de responsabilitate în cadrul municipiului
Orăştie.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier Petre Radu dă citire raportului de avizare al comisiei pentru
administraŃie locală.
D-l consilier Molocea Mihai arată că, a constatat că, în anexa la hotărâre nu se
regăsesc blocurile nr.10,26,28,33 şi 34 din str.Pricazului, poate mai lipsesc şi altele,
dar de acestea are cunoştinŃă fiind în zona în care locuieşte.
D-l viceprimar arată că, având în vedere că respectivele blocuri sunt în zona în
care locuieşte d-l consilier Molocea Mihai, daca acesta nu are nimic împotrivă să fie
preluate în zona de responsabilitate de către d-l consilier.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea amendamentului şi a
proiectului de hotărâre este de 8 voturi.
Amendamentul d-lui viceprimar se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.124/2016 privind modificarea anexei la HCL nr.103/2016
referitoare la repartizarea consilierilor locali pe zone de responsabilitate în cadrul
municipiului Orăştie.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
desemnarea reprezentanŃilor Consiliului Local al municipiului Orăştie în Consiliile de
AdministraŃie şi Comisia de Evaluare şi Asigurarea CalităŃii şi ale unităŃilor de
învăŃământ preuniversitar din municipiul Orăştie pentru anul şcolar 2016/2017.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-na consilier Cîndea LenuŃa arată că, în comisia pentru învăŃământ, sănătate,
sport, cultură şi culte, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l viceprimar arată că, întrucât, celelalte unităŃi de învăŃământ au trimis adresele
ulterior întocmirii actelor preparatorii propune ca prin hotărârea ce va fi adoptată să
fie numiŃi reprezentanŃi ai Consiliului local în consiliile de administraŃie, precum şi în
comisiile care funcŃionează în cadrul unităŃilor de învăŃământ.
Propunerea d-lui viceprimar se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi „pentru”,
iar 3 consilieri s-au abŃinut.
Preşedintele de şedinŃă solicită să se facă propuneri nominale pentru desemnarea
reprezentanŃilor Consiliului local în consiliile de administraŃie şi în comisia de
Evaluare şi Asigurarea CalităŃii şi în cea pentru Combaterea ViolenŃei.
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D-l viceprimar propune ca din consiliile de administraŃie să facă parte următorii
consilieri : d-nii Petre Radu şi Pîndărelu Nicolae – Colegiul NaŃional “A.Vlaicu”, dnii Radu Ion şi Paşca Ioan – Liceul Tehnologic “N.Olahus”, d-l consilier Stănculesc
Valentin Silviu - Şcoala Gimnazială “dr.A.Vlad”, d-nii UriŃescu Marius Florin şi ŞuŃă
Virgil - Şcoala Gimnazială “D.Stanca”, d-na Ardelean Dana Alina şi d-l Sechi Dan
Mihail – GrădiniŃa “CăsuŃa cu Poveşti”.
Pentru desemnarea reprezentanŃilor în Comisiile de Evaluare şi Asigurarea
CalităŃii, d-l viceprimar face următoarele propuneri : d-l consilier Stănculesc Valentin
Silviu – Colegiul NaŃional “A.Vlaicu”, d-l consilier ŞuŃă Virgil - Liceul Tehnologic
“N.Olahus”, d-l consilier UriŃescu Marius Florin - Şcoala Gimnazială “dr.A.Vlad”, dl consilier Bulz Dionisie - Şcoala Gimnazială “D.Stanca” şi d-l consilier Popa Dorin
Ioan – GrădiniŃa “CăsuŃa cu Poveşti”.
D-l viceprimar propune ca din comisiile pentru Combaterea ViolenŃei să facă
parte următorii consilieri : d-na consilier Chira Adriana – Colegiul NaŃional
“A.Vlaicu”, d-l consilier Pîndărelu Nicolae - Liceul Tehnologic “N.Olahus”, d-l
consilier Sechi Dan Mihail – Şcoala Gimnazială “dr.A.Vlad” si d-l Stoica Constantin
Nicolae – Şcoala Gimnazială “D.Stanca” .
D-l consilier Molocea Mihai arată că, nu este normal ca nominalizările
consilierilor P.N.L să fie făcută de către membri altui partid, aceştia să fie propuşi de
către respectivul grup căruia aparŃin.
D-na consilier Ştefănie Maria arată că, trebuie avut în vedere că şi comisia pentru
Combaterea ViolenŃei are o importanŃă deosebită, este în dezbatere un plan nivel
naŃional care va reglementa colaborarea între inspectoratele şcolare şi instituŃiile care
au competenŃă în prevenirea şi combaterea violenŃei în instituŃiile de învăŃământ,
trebuie nu doar să oferim o educaŃie copiilor, ci trebuie să luăm toate măsurile pentru
a preveni actele de violenŃă, să ne îngrijim de sănătate lor, iar în cazul în care apar
asemenea situaŃii nedorite, respectiva comisie va analiza, va propune şi va comunica
către Inspectoratul Şcolar măsurile luate cu privire la situaŃia creată.
D-l consilier Molocea Mihai arată că, înŃelegem importanŃa acestor comisii, dar
fiecare grup trebuie să îşi nominalizeze reprezentanŃii, nu să fie impuşi, doar unde se
doreşte şi solicită retragerea consilierilor liberali din respectivele comisii.
Preşedintele de şedinŃă arată că, cei prezenŃi pot renunŃa dacă nu doresc să facă
parte din respectivele comisii, iar cei care nu sunt prezenŃi şi vor fi numiŃi vor putea
ulterior să îşi dea demisia. Totodată, d-l consilier arată că, repartizarea s-a făcut
conform modului cum au fost desemnaŃi reprezentaŃii Consiliului local în urmă cu un
an, când majoritari au fost consilierii P.N.L.
D-l consilier Molocea Mihai arată că, dânsul nu doreşte să facă parte din
respectiva comisie şi să fie nominalizat alt consilier.
D-l consilier Stoica Constantin consideră că, ar fi fost normal ca, consilierii
social democraŃi să vină cu propunerilor lor, iar dacă doream să avem şi noi
reprezentanŃi le făceam personal, nu să fim puşi în cine ştie ce comisii şi dânsul nu
doreşte să facă parte din comisa pentru care fost nominalizat. În aceeaşi ordine de
idei, dânsul doreşte să o felicite pe d-na inspector şcolar Ştefănie Maria pentru
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expunerea făcută şi este perfect de acord că respectiva comisie este foarte importantă,
dar consideră că, trebuia să ne manifestăm grija faŃă de copii şi atunci când s-a votat
proiectul de hotărâre cu privire la alocare banilor pentru copii care vor merge în clasa
pregătitoare.
D-l viceprimar arată că, Ńinând cont de renunŃările d-lor consilieri Molocea
Mihai, Bulz Dionisie şi Stoica Nicolae doreşte să propună în locul acestora pe d-l
consilier Pîndărelu Nicolae pentru Comisia de Evaluare şi Asigurarea CalităŃii de la
Şcoala Gimnazială “D.Stanca” şi pe d-l Stănculesc Valentin Silviu în Comisia pentru
Combaterea ViolenŃei de la aceeaşi unitate de învăŃământ.
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 8 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. D-nii
consilieri Bulz Dionisie, Molocea Mihai şi Stoica Constantin Nicolae se abŃin de la
vot.
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 din
cei 15 consilieri prezenŃi au votat 12, fiind înregistrate următoarele rezultate : Petre
Radu OnuŃ – 12 voturi „pentru”, Pîndărelu Nicolae – 12 voturi „pentru”, Radu Ion –
12 voturi „pentru”, Paşca Ioan – 12 voturi „pentru”, Stănculesc Valentin Silviu – 12
voturi „pentru”, UriŃescu Marius Florin – 12 voturi „pentru”, ŞuŃă Virgil – 12 voturi
„pentru”, Ardelean Dana Alina – 12 voturi „pentru”, Sechi Dan Mihail – 12 voturi
„pentru” – Consiliile de AdministraŃie, Stănculesc Valentin Silviu –
12 voturi
„pentru”, ŞuŃă Virgil – 12 voturi „pentru”, UriŃescu Marius Florin – 12 voturi
„pentru”, Pîndărelu Nicolae - 12 voturi „pentru”, Popa Dorin Ioan – 12 voturi
„pentru” – Comisiile pentru Evaluarea şi Asigurarea CalităŃii, d-na Chira Adriana –
12 voturi „pentru”, Pîndărelu Nicolae –
12 voturi „pentru”, Sechi Dan Mihail –
12 voturi „pentru”, Stănculesc Valentin Silviu – 12 voturi „pentru” – Comisiile pentru
Combaterea ViolenŃei.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat cu 12 voturi
“pentru” şi 3 abŃineri.
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Se adoptă Hotărârea nr.125/2016 privind desemnarea reprezentanŃilor Consiliului
Local al municipiului Orăştie în Consiliile de AdministraŃie, Comisiile de Evaluare şi
Asigurarea CalităŃii şi pentru Combaterea ViolenŃei ale unităŃilor de învăŃământ
preuniversitar din municipiul Orăştie pentru anul şcolar 2016/2017.
La punctul 16 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăştie
pe anul 2016 în vederea organizării manifestării „Zilele Recoltei”.
D-l secretar Teodor Iordan prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură
“Alexandru GrozuŃă” Orăştie.
D-l consilier Radu Ion dă citire raportului de avizare al comisiei economice.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, avem o ofertă de la o asociaŃie culturală,
care va taxa după cum vrea pe cei care vor participa şi în urmă cu ceva timp a mai fost
în discuŃie o asemenea colaborare şi ulterior s-a constatat că nu se poate percepe taxă
pentru domeniul public de către alŃii.
D-l consilier Molocea Mihai arată că, respectiva asociaŃie va subînchiria terenul
comercianŃilor, aşa ni s-a prezentat la comisie de către d-l Pistol Eugen.
D-l Bulz Dionisie arată că, din banii ce îi va încasa asociaŃia din închirierea
terenului îşi va permite să aducă respectivii artişti.
D-l secretar arată că, legea nu permite atribuirea cu titlu gratuit a terenului
aparŃinând domeniului public altor persoane şi care să perceapă o taxă în acest sens, îi
putem asigura gratuit doar spaŃiul în care îşi va desfăşura activitatea artistică, dar nu
poate să taxeze comercianŃii care vor participa la manifestare.
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” şi 3 voturi
“împotrivă” (d-nii consilieri Bulz Dionisie, Molocea Mihai şi Stoica Constantin
Nicolae).
Se adoptă Hotărârea nr.126/2016 privind alocarea unei sume de bani din bugetul
local al municipiului Orăştie pe anul 2016 în vederea organizării manifestării „Zilele
Recoltei”.
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 Festivalului – concurs „Tudorică Munteanu, pentru solişti
instrumentişti şi solişti vocali de muzică populară tradiŃională românească”, ediŃia a
XV-a.
D-l secretar Teodor Iordan prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură
“Alexandru GrozuŃă” Orăştie.
D-l consilier Radu Ion arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre a
fost avizat favorabil.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre
este de 10 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi “pentru” şi 3 abŃineri.
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Este adoptată Hotărârea nr.127/2016 de hotărâre privind alocarea unei sume de
bani din bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2016 în vederea organizării
Festivalului – concurs „Tudorică Munteanu, pentru solişti instrumentişti şi solişti
vocali de muzică populară tradiŃională românească”, ediŃia a XV-a.
În încheierea şedinŃei d-l consilier Bulz Dionisie arată că, pe viitor să nu se mai
aducă materiale de pe o zi pe alta, cum a fost la prezenta şedinŃă, ordinea de zi fiind
suplimentată cu 7 proiecte de hotărâre, dacă există o urgenŃă să se convoace o şedinŃă
extraordinară sau de îndată. Totodată, d-l consilier este de părere că, trebuie să
respectam prevederile regulamentului de organizare şi funcŃionare a Consiliului local
şi legislaŃia în materie şi noilor membri ai Consiliului să le fie pus la dispoziŃie un
exemplar din regulament.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, regulamentul trebuie reactualizat, va fi supus
dezbaterii şi aprobării Consiliului şi ulterior va fi pus la dispoziŃia aleşilor locali.
D-l consilier Pîndărelu Nicolae este de părere că, dacă consilierii P.N.L au vreo
nemulŃumire sau nu le convine au un jurist în cadrul grupului şi să acŃioneze în
consecinŃă pe cale legală.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinŃă,
jr.Paşca Ioan

Secretar,
jr.Teodor Iordan

14

