ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 29.09.2016 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 18. Lipsesc d-l consilier ŞuŃă
Virgil.
La şedinŃă participă d-l primar Ovidiu Bălan, Director A.P.L Costoiu Calin şi
mass-media locală.
Întrucât procesul verbal al şedinŃei ordinare din data de 31.08.2016 a fost pus
la dispoziŃia consilierilor odată cu înmânarea invitaŃiei şi a materialelor, d-l director
Costoiu Călin întreabă dacă există obiecŃii cu privire la acesta. Întrucât nu există
obiecŃii acesta sunt 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 local al
municipiului Orăştie pe anul 2016.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare şi a cumpărării
imobilului - “Ansamblu FuncŃional Complex Sortare Deşeuri Nepericuloase –
Hală, platformă betonată, trotuare, împrejmuire”, situat în municipiul Orăştie,
str.Nicolae Titulescu, nr.66.
3.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Programului anual al
achiziŃiilor publice pentru anul 2016 aprobat prin HCL nr.19/2016.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea destinaŃiei terenului situat în
prelungirea străzii 9 Mai ca amplasament pentru operaŃiuni de umplere cu
materiale inerte provenite din activităŃi de construcŃii şi demolări.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de
concesiune pentru terenurile aferente garajelor din municipiul Orăştie situate în
str.Mureşul, zona blocului 16 B, care expiră în anul 2016.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de închiriere a
spaŃiului situat în str.N.Bălcescu, nr.18 pentru Şcoala Sanitară Postliceală “Carol
Davila”.
7.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al
municipiului Orăştie pe anul 2016 în vederea organizării manifestării „Concert de
romanŃe – A căzut o frunză-n calea ta”, ediŃia a XIII-a.
8.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al
municipiului Orăştie pe anul 2016 în vederea organizării concertului „Vă rog să
aveŃi o viaŃă frumoasă”.
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9.Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaŃii a
municipiului Orăştie la Sliedrecht - Olanda în perioada 21 - 29 octombrie 2016.
10.Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului
Orăştie pentru funcŃionarea punctul de sânge în cadrul compartimentului Anestezie
Terapie Intensivă al Spitalului Municipal Orăştie.
11.Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului
Orăştie pentru notarea în Cartea Funciară a unor construcŃii.
12.Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului referitor la
autorizarea operatorilor care desfăşoară activităŃi economice pe raza municipiului
Orăştie aprobat prin HCL nr.90/2016.
13.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.38/2015 referitoare la
aprobarea criteriilor de selecŃie, procedurile şi criteriile de performanŃă pentru
funcŃia de Director în cadrul Clubului sportiv de drept public Club Sportiv
Municipal "Dacia Orăştie 2010".
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii audio a şedinŃelor
Consiliului Local al municipiului Orăştie prin intermediul unui post de radio.
15.Discutarea plângerii prealabile înregistrată sub nr.9802/2016.
În afara ordinii de zi, d-l primar propune :
16.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al
municipiului Orăştie pe anul 2016 în vederea înregistrării şi transmisiei video a
Festivalului – concurs „Tudorică Munteanu, pentru solişti instrumentişti şi solişti
vocali de muzică populară tradiŃională românească”, ediŃia a XV-a.
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategia Clubului Sportiv Municipal
“Dacia Orăştie 2010” pe ramura de sport fotbal pentru perioada 2016 - 2020.
Tot în afara ordinii de zi, d-l consilier Pasca Ioan propune :
18.Întrebări-interpelări.
Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerile ulterioare este supus la vot şi
aprobat cu unanimitate de voturi.
Preşedintele de şedinŃa propune ca dezbaterile şedinŃei să înceapă cu proiectul
de hotărâre prevăzut la punctul 2 al ordinii de zi, deoarece există o legătură între
acesta si proiectul privind rectificarea bugetului local. Propunerea se supune la vot
şi se aprobă în unanimitate.
D-l primar arata motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind aprobarea
raportului de evaluare şi a cumpărării imobilului - “Ansamblu FuncŃional Complex
Sortare Deşeuri Nepericuloase – Hală, platformă betonată, trotuare, împrejmuire”,
situat în municipiul Orăştie, str.Nicolae Titulescu, nr.66.
D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei economice.
D-l director Costoiu Călin arată că, este necesar desemnarea a doi
reprezentanŃi ai Consiliului local care să fie membri în comisia de negociere a
cumpărării imobilului respectiv.
Preşedintele de şedinŃă solicită membrilor Consiliului local să facă propuneri
nominale în acest sens.
D-l consilier Molocea Mihai îl propune pe d-l consilier Stoica Constantin
Nicolae, iar d-l consilier łambă Alin Adam îl propune pe d-l consilier Paşca Ioan.
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D-l director Hosu Radu arată că, această achiziŃie se va face prin licitaŃie,
banca va licita în numele creditorilor, noi nu avem ce preŃ să negociem, înaintăm o
ofertă, iar adunare generala a creditorilor poate fi de acord cu ea sau nu.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, dacă se va organiza licitaŃie nu vede care
mai este atunci rolul respectivei comisii.
D-l director Costoiu Călin arată că, în situaŃia în care vor exista mai mulŃi
ofertanŃi atunci este necesară această comisie, aceasta este procedura, la fel este şi
în cazul cumpărării de pe piaŃă a unui imobil.
D-l consilier Popa Dorin arată că, nu se poate negocia preŃul, este o ofertă care
se va înainta adunării generale a creditorilor, noi facem o ofertă cu care vor fi sau
nu de acord.
D-l consilier Bulz Dionisie propune eliminarea aliniatului 2 al articolului 2
prin care se numeşte comisia de negociere.
Preşedintele de şedinŃa arată că, această comisie nu ne încurcă cu nimic, deci
nu vede de ce se doreşte eliminarea ei.
Propunerea d-lui consilier Bulz Dionisie se supune la vot şi se respinge cu 6
voturi „pentru”, iar 12 consilieri s-au abŃinut de la vot.
D-l director Costoiu Calin 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 director propune o pauză de 10
minute pentru a întocmi buletinele de vot.
D-l director arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de
hotărâre este de 13 voturi.
După pauză, d-l director prezintă buletinul de vot şi explică procedura după
care se va desfăşura votul.
În continuare, d-l director 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 director procedează la numărarea voturilor
în public şi întocmesc un proces verbal constatator al rezultatului votării, arătând
că din cei 18 consilieri prezenŃi au votat 16, iar membri propuşi au obŃinut fiecare
câte 16 voturi “pentru” fiind aleşi în respectiva comisie.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 17 voturi „pentru” si o
abŃinere.
Se adoptă Hotărârea nr.128/2016 privind aprobarea raportului de evaluare şi a
cumpărării imobilului - “Ansamblu FuncŃional Complex Sortare Deşeuri
Nepericuloase – Hală, platformă betonată, trotuare, împrejmuire”, situat în
municipiul Orăştie, str.Nicolae Titulescu, nr.66.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Orăştie pe anul 2016.
D-na director Jorza Lucia dă citire raportului întocmit de DirecŃia economică.
D-l consilier Paşca Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei economice.
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D-l consilier Bulz Dionisie arată că, dânsul a solicitat în urmă cu
2
şedinŃe să se aibă în vedere acea suma pentru realizarea unei alei în incinta Şcolii
Gimnaziale „dr.A.Vlad”, care a fost retrasă la aprobarea bugetului general al
municipiului, fiind criticată şi în presă de anumite persoane, constată că a fost
alocată şcolii suma de 77 mii, dar insistă să fie prevăzută la următoarea rectificare.
D-l director economic arată că, şcoala a venit cu solicitare pentru această sumă, dar
va avea în vedere solicitarea d-lui consilier în acest sens cu ocazia viitoarelor
rectificări.
D-l consilier Stoica Constantin arată că, nu există un buget al Consiliului local
pe care acesta să îl aibă la dispoziŃie, şi Parlamentul şi Guvernul au la dispoziŃie un
asemenea buget, d-l primar să se gândească la această problemă.
D-na director economic arată că, întregul bugetul este aprobat şi este la
dispoziŃia Consiliului, există fondul de rezervă bugetară care este la dispoziŃia
acestuia, dar care este folosit in situaŃii de urgenŃă sau calamităŃi.
D-l consilier Stoica Nicolae consideră că, ar trebui să avem un asemenea
buget pentru diferite evenimente care au loc pe parcursul unui an. D-l consilier
solicită să fie consemnat faptul că, apa care se bea în timpul şedinŃelor conform
celor afirmate de d-na director economic este din sponsorizări.
D-l director Costoiu Călin 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.129/2016 privind aprobarea rectificării bugetului
local al municipiului Orăştie pe anul 2016.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind modificarea şi completarea Programului anual al achiziŃiilor publice pentru
anul 2016 aprobat prin HCL nr.19/2016.
D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre
a fost avizat favorabil.
D-l director Costoiu Călin 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.130/2016 privind modificarea şi completarea
Programului anual al achiziŃiilor publice pentru anul 2016 aprobat prin HCL
nr.19/2016.
La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind aprobarea destinaŃiei terenului situat în prelungirea străzii 9
Mai ca amplasament pentru operaŃiuni de umplere cu materiale inerte provenite din
activităŃi de construcŃii şi demolări.
D-l director Hosu Radu da citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Paşca Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei pentru
urbanism.
D-l consilier Molocea Mihai arată că, dânsul a fost şi a întrebat cetăŃenii care
locuiesc dacă ştiu de faptul că, în zonă va fi amenajat un asemenea loc de
depozitare şi ar fi fost normal să se facă o dezbatere publică în acest sens, cetăŃenii
nu au cunoştinŃă şi şi-au exprimat nemulŃumirea în nenumărate rânduri.
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D-l consilier Bulz Dionisie întreabă dacă locaŃia este folosită deja de ce se
vine doar acum cu această solicitare. D-l director tehnic arată că, cei de la mediu
ne-au solicitat să avem un document în acest sens, şi legea ne permite acest lucru
daca se găseşte o locaŃie.
D-l director A.P.L 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”, iar 6
consilieri s-au abŃinut de la vot.
Este adoptată Hotărârea nr.131/2016 privind aprobarea destinaŃiei terenului
situat în prelungirea străzii 9 Mai ca amplasament pentru operaŃiuni de umplere cu
materiale inerte provenite din activităŃi de construcŃii şi demolări.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune pentru terenurile aferente
garajelor din municipiul Orăştie situate în str.Mureşul, zona blocului 16 B, care
expiră în anul 2016.
D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier UriŃescu Marius dă citire raportului de avizare al comisiei pentru
servicii şi comerŃ.
D-l consilier Paşca Ioan întreabă la ce preŃ vor fi închiriate în continuare
aceste garaje. I se răspunde de către d-l director că preŃul este cel stabilit pentru
închirieri indexate anual cu rata inflaŃiei.
D-l consilier Popa Dorin consideră că, perioada de prelungire este prea mare
şi propunere ca aceasta să fie de 10 ani.
D-l director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentului şi a proiectului de hotărâre este de 13 voturi.
Propunerea d-lui consilier se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în
unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.132/2016 privind aprobarea prelungirii duratei
contractelor de concesiune pentru terenurile aferente garajelor din municipiul
Orăştie situate în str.Mureşul, zona blocului 16 B, care expiră în anul 2016.
La punctul 6 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de închiriere a
spaŃiului situat în str.N.Bălcescu, nr.18 pentru Şcoala Sanitară Postliceală “Carol
Davila”.
D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Paşca Ioan întreabă dacă există restanŃe cu privire la plata chiriei
sau a utilităŃilor. I se răspunde de către d-l director Hosu Radu, care arată că, nu
există restanŃe în această privinŃă, aceştia fiind la zi cu achitarea obligaŃiilor.
D-l director Costoiu Călin 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.133/2016 privind aprobarea prelungirii duratei de
închiriere a spaŃiului situat în str.N.Bălcescu, nr.18 pentru Şcoala Sanitară
Postliceală “Carol Davila”.
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În continuare, 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 „Concert de romanŃe –
A căzut o frunză-n
calea ta”, ediŃia a XIII-a.
D-l ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură „Alexandru
GrozuŃă” Orăştie.
D-l consilier Paşca Ioan şi d-na consilier Aldea Simona dau citire, pe rând,
rapoartelor de avizare al comisiei economice şi al comisiei pentru învăŃământ,
sănătate, sport, cultură şi culte.
D-l consilier Popa Dorin arată că, dânsul a propus în cadrul comisiei
economice ca acest eveniment să nu fie transmis şi video, propunere ce a fost însă
respinsă suma prevăzută în acest sens se poate utiliza în alt scop, în cadrul
spectacolului evoluând în general artişti locali şi propune ca spectacolul să nu fie
transmis şi video.
D-l consilier Stoica Nicolae întreabă dacă se estimează cat va dura acest
spectacol. D-l ing.Pistol Eugen arată că, spectacolul va dura între 1 ora şi 30
minute şi maxim 1 oră şi 45 minute.
D-l consilier Bulz Dionisie întreabă care este numărul soliştilor care vor
concerta şi ce oferte există pentru difuzarea video a spectacolului. I se răspunde de
către d-l ing.Pistol Eugen care arată că, în momentul de faŃă există 10 solişti, care
au confirmat invitaŃia dintre care 7 locali şi 3 din alte localităŃi, iar oferte s-au
solicitat de la două televiziuni care sunt recepŃionate în zona Orăştiei, iar cea mai
avantajoasă este cea a Antenei 1 Deva.
D-l consilier Stoica Nicolae întreabă dacă se ştie căŃi abonaŃi din Orăştie au
acces la acest post, Ńinând cont că doar abonaŃii UPC pot să recepŃioneze acest
post.
D-lna consilier Chira Adriana întreabă dacă s-a solicitat o ofertă de la postul
local Radio Color. D-l ing.Pistol Eugen arată că, nu s-a solicitat o ofertă în acest
sens.
D-l director Costoiu Călin arată caă, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentului si a proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Amendamentul d-lui consilier Popa Dorin se supune la vot, acesta fiind
respins cu 6 voturi „pentru”, iar 12 consilieri s-au abŃinut.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.
Se adoptă Hotărârea nr.134/2016 privind alocarea unei sume de bani din
bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2016 în vederea organizării
manifestării „Concert de romanŃe – A căzut o frunză-n calea ta”, ediŃia a XIII-a.
La punctul 8 al ordinii de zi, 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 concertului „Vă rog să aveŃi o viaŃă
frumoasă”.
D-l ing.Pistol Eugen dă citire raportului întocmit de Casa de Cultură
„Alexandru GrozuŃă” Orăştie.
D-l consilier Paşca Ioan şi d-na consilier Aldea Simona prezintă, pe rând,
rapoartele de avizare al comisiei economice şi al comisiei pentru învăŃământ,
sănătate, sport, cultură şi culte.
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D-l director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu 17 voturi „pentru” şi o abŃinere.
Este adoptată Hotărârea nr.135/2016 privind alocarea unei sume de bani din
bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2016 în vederea organizării
concertului „Vă rog să aveŃi o viaŃă frumoasă”.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea deplasării unei delegaŃii a municipiului Orăştie la Sliedrecht Olanda în perioada 21 - 29 octombrie 2016.
D-na ing.Bodea Raluca prezinta raportul întocmit de compartimentul de
specialitate.
D-l consilier Paşca Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei economice.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, lipseşte din mapă invitaŃia celor de la
Sliedrecht. D-na ing.Bodea Raluca îi pune la dispoziŃie d-lui consilier o copie
tradusă a respectivei invitaŃii.
D-l consilier Molocea Mihai arată că, li s-a impus elevilor care vor face parte
din delegaŃie să aibă cunoştinŃe de limba engleza, este puŃin deplasat acest lucru.
D-na Bodea Raluca arată că, elevii care vor face parte din delegaŃie au vârste
cuprinse între 14 şi 18 ani, aceştia vor fi împărŃiŃi în echipe, care vor lucra pe
diferite grupe şi daca nu au cunoştinŃe de limba engleză nu se putea dialoga cu
ceilalŃi participanŃi, spre deosebire de ceilalŃi membri ai delegaŃiei care au un
program diferit şi vor benefica de translator dacă este cazul.
D-l director Costoiu Călin 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.136/2016 privind aprobarea deplasării unei delegaŃii a
municipiului Orăştie la Sliedrecht - Olanda în perioada 21 - 29 octombrie 2016.
La punctul 10 al ordinii de zi, d-l primar prezinta motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Orăştie pentru
funcŃionarea punctul de sânge în cadrul compartimentului Anestezie Terapie
Intensivă al Spitalului Municipal Orăştie.
D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia
AdministraŃie Publică Locală.
D-na consilier Aldea Simona arată că, în comisia pentru învăŃământ, sănătate,
sport, cultură şi culte, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l consilier Molocea Mihai consideră că, ar fi fost normal ca la şedinŃă să fie
prezentă şi d-na manager al Spitalului Municipal, dar probabil i se va răspunde ca,
este implicată în evenimentul organizat in aceste zile de instituŃia pe care o
conduce.
D-l director Costoiu Călin 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.137/2016 privind acordul Consiliului Local al
Municipiului Orăştie pentru funcŃionarea punctul de sânge în cadrul
compartimentului Anestezie Terapie Intensivă al Spitalului Municipal Orăştie.
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În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind acordul Consiliului Local al Municipiului Orăştie pentru notarea în Cartea
Funciară a unor construcŃii.
D-l director A.P.L 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 director Costoiu Călin 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.138/2016 privind acordul Consiliului Local al
Municipiului Orăştie pentru notarea în Cartea Funciară a unor construcŃii.
La punctul 12 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind completarea Regulamentului referitor la autorizarea
operatorilor care desfăşoară activităŃi economice pe raza municipiului Orăştie
aprobat prin HCL nr.90/2016.
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 director Costoiu Călin 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.139/2016 privind completarea Regulamentului
referitor la autorizarea operatorilor care desfăşoară activităŃi economice pe raza
municipiului Orăştie aprobat prin HCL nr.90/2016.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
modificarea HCL nr.38/2015 referitoare la aprobarea criteriilor de selecŃie,
procedurile şi criteriile de performanŃă pentru funcŃia de Director în cadrul
Clubului sportiv de drept public Club Sportiv Municipal "Dacia Orăştie 2010".
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-na consilier Aldea Simona dă citire raportului de avizare al comisiei pentru
învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte.
D-l consilier Popa Dorin consideră că, este discriminatoriu să stabilim că
directorul trebuie să aibă studii economice, poarte fi foarte bine şi jurist.
D-l consilier Paşca Ioan arată ca, conform legislaŃiei muncii angajatorul
stabileşte criteriile pe fiecare domeniu, dacă propunem studii medii, ce facem îl
discriminăm pe cel cu studii superioare sau invers, deci consideră că, nu este
discriminatoriu respectivul criteriu.
D-l primar arată că, aceste criterii se pot modifica, Consiliul hotărăşte ce
criterii sunt mai bune, iar cu privire la perioada propusă consideră că, este cel mai
bine, după 5 ani sau poate mai repede, dacă nu îşi îndeplineşte criteriile impuse se
va organiza un nou concurs.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, anul trecut când s-a discutat de durata
contractului, colegii care erau atunci în opoziŃie, au susŃinut că nu este bine pe 5
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ani, acum vin dânşii cu această propunere, iar dânsul este de părere că, mandatul
directorului să fie ca durată până după prima şedinŃă de constituirea Consiliului.
D-l viceprimar arată că, anul trecut au fost propuse unele criterii, care ulterior
au fost modificate, fiind aprobat ca şi criteriu ca directorul să aibă studii sportive.
După părerea dânsului cele mai potrivite ar fi studii economice sau juridice.
D-l consilier Stoica Nicolae nu înŃelege cum să fie discriminatoriu criteriu
faptul că, persoana să aibă studii sportive, este normal să se ceară asemenea studii.
D-na consilier Ştefănie Maria propune modificarea primului criteriu specific
de participare, care va avea următorul cuprins şi anume : „Studii superioare
absolvite cu diplomă de licenŃă”.
D-l director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentului şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Amendamentul d-nei consilier Ştefănie Maria se supune la vot şi se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în
unanimitate.
Este adoptată Hotărârea nr.140/2016 privind modificarea HCL nr.38/2015
referitoare la aprobarea criteriilor de selecŃie, procedurile şi criteriile de
performanŃă pentru funcŃia de Director în cadrul Clubului sportiv de drept public
Club Sportiv Municipal "Dacia Orăştie 2010".
La punctul 14 al ordinii de zi, d-l consilier Stoica Constantin Nicolae expune
motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind aprobarea transmiterii audio a
şedinŃelor Consiliului Local al municipiului Orăştie prin intermediul unui post de
radio.
D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia
AdministraŃie Publică Locală.
D-nii consilieri Paşca Ioan şi Petre Radu arată că, în comisia economică şi în
comisia pentru administraŃie locală, proiectul de hotărâre nu a fost avizat.
D-l viceprimar arată că, este ataşat materialelor şi o ofertă de la un post de
radio, consideră că, nu este normal să dăm unui post privat bani din bugetul local
în acest sens şi propune amânarea proiectului, reanalizarea acestuia de către
iniŃiatori şi eventual şi să fie prevăzut transmiterea video a acestora.
D-l consilier Stoica Nicolae propune ca proiectul de hotărâre să fie completat
cu prevederea ca şedinŃele să fie transmise şi video.
D-l consilier Molocea Mihai arată că, prin proiectul propus s-a avut în vedere
doar transmisia audio, pe plan local avem un singur post de radio, nu este nimic cu
dedicaŃie, aşa cum s-a afirmat de către d-l viceprimar, este o problemă care priveşte
comunitatea locală, dacă se doreşte şi video, să se iniŃieze un proiect de hotărâre în
acest sens.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, în conformitate cu legea administraŃiei
publice locale, şedinŃele consiliului sunt publice, la acestea putând participa atât
membri ai comunităŃii locale, cât şi membri ai altor comunităŃi, poate participa
presa audio şi video, ar fi o onoare pentru noi ca acestea să fie transmise, dar fără a
fi alocate sume de la bugetul local în acest sens.
D-l consilier Molocea Mihai arată că, dacă se Ńine atât de mult la acest lucru,
să se renunŃe de către executiv la plata contractelor către organismele media, se fac
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plăŃi importante lunar în acest sens, ceea ce se cere să se vină să se facă gratis un
serviciu, din punctul dânsului nu este normal.
D-l consilier Stoica Constantin arată că, în această şedinŃă s-a aprobat alocarea
sumei de 2.400 lei din bugetul local pentru transmisia unui spectacol de 1 oră şi 30
minute, de ce nu tratăm cu aceeaşi măsură, de ce nu se doreşte a exista
transparenŃă, a solicitat în scris d-lui primar să facă publice sumele plătite către
presă, şi doar pentru ziarul Mesagerul Hunedorean să plăteşte lunar între 1.200 şi
1.300 lei.
D-l director Costoiu Călin 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 şi se respinge
cu 6 voturi „pentru”, iar 12 consilieri s-au abŃinut de la vot.
Proiectul de hotărâre este supus la vot fiind consemnate 6 voturi „pentru” şi
12 abŃineri.
În continuare, d-l director Costoiu Călin da citire plângerii prealabile
înregistrată sub nr.9802/2016 formulată de Stoica Constantin Nicolae, Chira
Adriana, Chira Lucian, Molocea Mihai şi Bulz Dionisie prin care solicită
revocarea Hotărârilor Consiliului Local Orăştie nr.100/2016, 101/2016 şi 102/2016
apreciind că respectivele acte a fost adoptate cu încălcarea dispoziŃiilor legale.
D-l viceprimar łambă Alin propune amânarea discutării acestui punct am luat
la cunoştinŃă de aceasta.
D-l consilier Stoica Constantin arată că, ceea ce solicita d-l viceprimar trebuia
cerut la începutul şedinŃei când a fost aprobată ordinea de zi.
Preşedintele de şedinŃă arată că, aceasta plângere este pe ordinea de zi, deci nu
putem să nu o discutam, o vom dezbate şi vom hotărî în consecinŃă.
D-l director Costoiu Călin arată că, daca se doreşte revocarea acestora, se vor
întocmi proiecte de hotărâre, dacă se respinge, aceasta îşi urmează calea legală.
D-l viceprimar arată că, ar fi trebuit întocmite proiecte de hotărâre , care să fie
iniŃiate de unul mai mulŃi consilieri şi ulterior dezbătute în comisiile de specialitate.
D-l director Costoiu Călin arată că, plângerea prealabilă conform legii
contenciosului administrativ înainte de a fi înaintată instanŃei de contencios prin
care se cere anularea sau suspendarea actului administrativ este obligatoriu a se
parcurge procedura prealabilă. În aceeaşi ordine de idei, dânsul arată că, dacă
consilierii sunt de acord cu aceasta, se vor întocmi proiecte de hotărâre prin care se
va propune revocarea respectivelor hotărâri, astfel că obiectul plângerii nu va mai
exista, se va consemna în procesul verbal şi se va formula un răspuns
contestatarilor, daca nu, atunci aceasta îşi va urma cursul legal.
D-na consilier Chira Adriana întreabă când se va formula răspunsul Ńinând
cont că, plângerea a fost înregistrată în data de 26.08.2016. D-l director Costoiu
Călin arată că, astăzi o luam în discuŃie, ar fi trebuit convocată o şedinŃă de îndată
în acest sens nu ştiu dacă se justifica doar pentru aceasta.
Preşedintele de şedinŃă întreabă dacă trebuie să votăm sau doar o vom discuta
şi atât. D-l director arată că, dacă Consiliul este de acord cu această plângere, se va
întocmi un proiect de hotărâre prin care se va propune revocarea acelor hotărâri,
dacă se respinge cererea, se formulează răspuns că aceasta a fost respinsă.
D-l consilier Paşca Ioan consideră la fel ca şi ceilalŃi colegi ai dânsului, ca
respectivele hotărâri sunt legale şi va vota în consecinŃă.
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D-l consilier Stoica Constantin arată că, d-l consilier Paşca Ioan nu poate
vorbi în numele colegilor şi fiecare îşi va exprima punctul de vedere prin vot
individual.
Plângerea prealabilă se supune la vot fiind consemnate 6 voturi „pentru” şi 12
voturi „împotrivă”.
La punctul 16 al ordinii de zi, 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 înregistrării şi transmisiei video a Festivalului –
concurs „Tudorică Munteanu, pentru solişti instrumentişti şi solişti vocali de
muzică populară tradiŃională românească”, ediŃia a XV-a.
D-l ing.Pistol Eugen dă citire raportului întocmit de Casa de Cultură
„Alexandru GrozuŃă” Orăştie.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre
a fost avizat favorabil.
D-l consilier Popa Dorin întreabă retoric dacă această manifestare este
publică, poate se găseşte cineva să o difuzeze gratis.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, din păcate de câteva luni, şedinŃele de
consiliu au fost transformate în spectacol de o parte din consilieri.
D-l consilier Molocea Mihai arată că, din cate îşi aminteşte dânsul, această
sumă a fost prevăzută în bugetul pe acest an pentru evenimentele culturale.
Totodată, dânsul arată că, aşa cum dăm de lucru altor posturi media, ar trebui să
susŃinem atâta cât putem singurul post de radio din municipiul Orăştie.
D-l consilier UriŃescu Marius arată că, pentru transmisia şedinŃelor
Parlamentului României, nu crede că se alocă de către respectiva instituŃie sume
de la buget în vederea transmiterii acestora.
D-l consilier Ionică Mircea arată că, în urma cu câŃiva ani, elevii colegiului
naŃional Aurel Vlaicu Orăştie erau implicaŃi în organizarea unei emisiuni la postul
local de radio şi a fost un lucru extraordinar şi consideră că, ar trebui implicat acest
post mult mai mult în acŃiuni de acest gen, în special culturale şi mai puŃin politice.
D-l director Costoiu Călin 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.141/2016 privind alocarea unei sume de bani din
bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2016 în vederea înregistrării şi
transmisiei video a Festivalului – concurs „Tudorică Munteanu, pentru solişti
instrumentişti şi solişti vocali de muzică populară tradiŃională românească”, ediŃia
a XV-a.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea Strategia Clubului Sportiv Municipal “Dacia Orăştie 2010” pe ramura de
sport fotbal pentru perioada 2016 - 2020.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-na consilier Aldea Simona arată că, în comisia pentru învăŃământ, sănătate,
sport, cultură şi culte, proiectul de hotărâre a fost aviza favorabil.
D-l consilier Bulz Dionisie întreabă dacă acesta este documentul care a fost
imputat vechiului comitet, din cauza acestuia a fost revocat.
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D-l viceprimar łambă Alin arată că, respectivul comitet ar fi trebuit să vină în
Consiliul local la început de mandat şi să îl supună aprobării, aşa cum este prevăzut
în regulamentul clubului şi ca să îi răspundă d-lui consilier Bulz, acesta a fost doar
unul din motivele din cele 3 pentru care a fost revocat vechiul comitet director.
D-l consilier Stoica Nicolae consideră că, este incredibil să plăteşti un
antrenor cu 30.000 lei/an pentru 6 ore de antrenament pe săptămână, este o bătaie
de joc la adresa banului public.
D-l viceprimar arată că, acel antrenor efectuează
4
antrenamente/săptămână, iar acesta de 2 luni de zile vine gratis.
D-l consilier Stoica Constantin arată că, să se verifice ca nu se fac
4
antrenamente şi este o suma mult prea mare cea prevăzută în acest sens.
D-l director Costoiu Călin 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”, iar 6
consilieri s-au abŃinut de la vot.
Se adopta Hotărârea nr.142/2016 privind aprobarea Strategia Clubului Sportiv
Municipal “Dacia Orăştie 2010” pe ramura de sport fotbal pentru perioada 2016 2020.
La ultimul punct al ordinii de zi, d-l director Costoiu Călin dă citire unei
sesizări a 27 de cetăŃeni care locuiesc pe str.Plantelor prin care aceştia îşi exprimă
nemulŃumirea cu privire la faptul că, zilnic de dimineaŃa până seara târziu în zona
magazinului situat pe strada amintită la nr.24, cei cărora li se vinde băutură fac
gălăgie şi dezordine, sparg sticlele şi dacă li se atrage atenŃia să păstreze liniştea
sunt înjuraŃi şi uneori se dă cu obiecte după ei. În încheiere se solicită luarea de
măsuri în caz contrar sunt hotărâŃi să facă mai departe alte demersuri legale.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, este un adevărat chin să locuieşti în
respectiva zonă, PoliŃia locală împreună cu angajaŃii de la control comercial ar
trebui să facă mai des controale şi dacă se constată încălcarea legii să se ia măsurile
care se impun.
D-l consilier Bulz Dionisie este de părere că, nu poate fi vinovat comerciantul
de faptul că, unii cetăŃeni fac gălăgie în zonă, el le vinde băutura şi aceştia o
consumă în afara magazinului. Totodată, dânsul arată că, în mandatul precedent a
solicitat PoliŃiei locale luarea unor măsuri în zona magazinului “La Doi Paşi”
împotriva celor care practică cerşetoria, însă aceştia continua să deranjeze pe cei
care trec prin zonă. D-l Berian Cosmin, şeful Politiei locale arată că, s-au luat
măsuri legale, au fost date amenzi părinŃilor respectivilor copii care cerşesc.
D-l consilier Stoica Nicolae arată că, PoliŃia locală are competenŃă să ia
măsuri împotriva comerciantului, dacă constată încălcarea legii şi întreabă dacă li
s-au dat amenzi cetăŃenilor care perturbă liniştea în zonă. I se răspunde de către d-l
Berian Cosmin care arată că, au fost date amenzi în zonă şi s-au efectuat acŃiuni de
patrulare mixtă împreuna cu agenŃi ai PoliŃiei Române.
D-l consilier UriŃescu Marius consideră că, şi comerciantul are partea sa de
vină pentru crearea acestei situaŃii, chiar dacă, acei cetăŃeni nu le consuma în
incinta magazinului, dar poate să le pună în vedere să le consuma în altă parte, nu
în faŃa magazinului.
D-l consilier Pîndărelu Nicolae arată că, cetăŃenii vor face în continuare
sesizări, daca nu se vor lua măsuri pentru rezolvarea acestei probleme, este
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deranjant ce se întâmplă în acea zonă şi solicită şefului PoliŃiei Locale să prezinte
în următoarea şedinŃă câte amenzi au fost aplicate celor care perturbă liniştea în
ultimele 3 luni, iar d-lui consilier Stoica Nicolae îi atrage atenŃia să nu mai facă
mişto, că va avea probleme.
D-l consilier Molocea Mihai prezinta o cerere a Partidului NaŃional Liberal
înregistrată în data de 28.09.2016 şi adresată Consiliului local prin care se solicită
amplasarea a 3 bannere fără scop electoral în perioada
10 octombrie – 10
noiembrie 2016 în 3 locaŃii din municipiul Orăştie şi să se dea un acord de
principiu în acest sens. D-l director Costoiu Călin arată că, acordul de principiu nu
este suficient, cererea va fi analizată, iar pentru amplasare este necesar a se iniŃia
un proiect de hotărâre care va fi dezbătut în Consiliul local.
D-l consilier Paşca Ioan prezintă o informare cu privire la participarea corului
“Arhaghelii” la festivalul coral de la Sliedrect – Olanda şi la care au participat 54
de coruri, corul nostru fiind invitatul special al festivalului. Dânsul împreună cu d-l
consilier Stănculesc Valentin au însoŃit formaŃia corală, care s-a bucurat de
aprecierea gazdelor noastre, corul a concertat în prima zi în două locaŃii, iar in cea
de a doua zi au concertat în peste 6 locaŃii. În încheiere, dânsul doreşte să felicite
membrii corului şi pe dirijorul acestuia Popa Marius pentru prestaŃiile avute.
D-l consilier Bulz Dionisie consideră că, trebuie să fim de acord să existe mai
mult de o intervenŃie a unui consilier la dezbaterile unui proiect de hotărâre, sa
existe un dialog, nu să fie limitate luările de cuvânt. D-l director Costoiu Călin
arată că, aşa este prevăzut în regulamentul de organizare şi funcŃionare al
Consiliului local.
D-l consilier Stoica Constantin solicită şefului PoliŃiei Locale şi d-lui primar
să se aplice legea în zona PieŃei „CetăŃii”, acolo sâmbăta între orele 7 -12 este
interzis accesul autovehiculelor, unii sunt opriŃi, alŃii nu, legea se aplica
preferenŃial, nu este normal. A doua problemă se referă la faptul că, angajaŃii
Primăriei care se ocupă de zonele verzi, pe aceeaşi stradă la unii li se tunde iarba,
iar la alŃii nu, exemplu, pe str.M.Kogălniceanu unde locuieşte şi dânsul, l-a întrebat
pe d-l viceprimar de ce se întâmpla acest lucru şi i s-a răspuns că dânsul este
viceprimar şi comandă unde se tunde şi unde nu şi consideră că, nu este un răspuns
demn de funcŃia pe care o acesta o ocupă.
D-l viceprimar arată că, după spusele d-lui consilier Stoica Nicolae doar
dânsul are dreptate, dansul nu ia dat un astfel de răspuns, ci doar ia explicat că se
acŃionează în funcŃie de posibilităŃi şi nu se fac discriminări aşa cum dă de înŃeles
d-l consilier.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinŃă,
ec.Radu Ion

Secretar,
jr.Teodor Iordan
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