ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 31.10.2016 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 16. Lipsesc d-na consilier Ştefănie
Maria, precum ;i d-nii consilieri Popa Dorin Ioan şi UriŃescu Marius.
La şedinŃă participă d-l primar Ovidiu Bălan, secretar Teodor Iordan şi massmedia locală.
Întrucât procesul verbal al şedinŃei de îndată din data de 10.10.2016 a fost pus la
dispoziŃia consilierilor cu ocazia şedinŃei comisiilor de specialitate, d-l secretar Teodor
Iordan 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 consilier Radu Ion arată că, datorită unor îndatoriri de serviciu va fi nevoit să
părăsească la un moment dat şedinŃa şi în acest sens solicită să fie ales un alt consilier
local care să conducă lucrările actualei şedinŃe. În acest sens, dânsul 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.144/2016 privind alegerea preşedintelui şedinŃei
ordinare din data de 31.10.2016.
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 execuŃiei bugetelor pe trimestrul III al
anului 2016.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcŃii ale
Primăriei Municipiului Orăştie, instituŃiilor şi serviciilor publice aparŃinătoare
Consiliului Local al municipiului Orăştie.
4.Proiect de hotărâre privind numirea unei comisii de evaluare şi selecŃionare a
asociaŃiilor şi fundaŃiilor ce solicită subvenŃii de la bugetul local în baza Legii
nr.34/1998.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării cu titlul gratuit prin contract de
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comodat a terenului în suprafaŃă de 771 mp identificat prin CF nr.63093, nr.cadastral
63093-C1.
6.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Programului anual al
achiziŃiilor publice pentru anul 2016 aprobat prin HCL nr.19/2016.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere şi a
metodologiei de calcul a chiriei lunare a locuinŃelor A.N.L din municipiul Orăştie.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Documentului de poziŃie
privind modul de implementare a proiectului “Sistem de Management Integrat al
Deşeurilor în JudeŃul Hunedoara”.
9.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al
municipiului Orăştie pe anul 2016 în vederea suportării cheltuielilor ocazionate de
vizita unei delegaŃii olandeze din oraşul înfrăŃit Sliedrecht.
10.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al
municipiului Orăştie pe anul 2016 în vederea înregistrării şi transmisiei radio a
concertului de romanŃe „A căzut o frunză-n calea ta”, ediŃia a XIII-a.
11.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al
municipiului Orăştie pe anul 2016 în vederea organizării unor spectacole de teatru în
lunile noiembrie şi decembrie 2016.
12.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.137/2016 referitoare la
acordul Consiliului Local al Municipiului Orăştie pentru funcŃionarea punctului de
sânge în cadrul compartimentului Anestezie Terapie Intensivă al Spitalului Municipal
Orăştie.
13.Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.85/2016 referitoare la
alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2016 în
vederea deplasării Corului „Arhanghelii” la Festivalul Coral de la Sliedrecht –
Olanda.
În afara ordinii de zi, d-l primar propune :
14.Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L nr.181/2007 referitoare la
propunerile de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluŃionarea cererilor de
locuinŃe şi în repartizarea locuinŃelor pentru tineri, destinate închirierii.
15.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr.91/2014
referitoare la aprobarea nomenclatorului arhivistic al Primăriei Municipiului Orăştie si
Serviciilor publice subordonate Consiliului local Orăştie.
Tot în afara ordinii de zi, d-l consilier Molocea Mihai propune :
16.Întrebări-interpelări.
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 prezinta 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 Radu Ion arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre a
fost avizat favorabil.
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D-l consilier Bulz Dionisie întreabă dacă suma pe care dânsul a solicitat să fie
prevăzută la Şcoala Gimnazială „Dr.A.Vlad” este cuprinsă în această rectificare şi
dacă nu, care este motivul. I se răspunde de către d-na director economic, care arată
că, respectiva sumă nu se regăseşte, întrucât lucrarea respectivă nu mai poate fi
realizată în acest an calendaristic datorită condiŃiilor climaterice.
D-l viceprimar arată că, SC Activitatea Goscom SA Orăştie printr-o adresă
solicită alocarea de la bugetul local a sumei de 408 mii lei cu TVA în vederea
achiziŃionării unor senzori necesari la staŃia de epurare a municipiului Orăştie şi
pentru acoperirea sumei se vor retrage credite bugetare de la titlul 10 “Cheltuieli de
personal” la capitolele 54.02, 61.02, 66.02, 67.02, 68.02, 70.02 si 74.02.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentului şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Amendamentul d-lui viceprimar se supune la vot şi se aprobă cu
14 voturi
“pentru”, iar 2 consilieri s-au abŃinut de la vot.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat cu 14 voturi
“pentru” şi 2 abŃineri
Se adoptă Hotărârea nr.145/2016 privind aprobarea rectificării bugetului local al
municipiului Orăştie pe anul 2016.
La punctul 2 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea execuŃiei bugetelor pe trimestrul III al anului 2016.
D-na director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică.
D-l consilier Radu Ion dă citire raportului de avizare al comisiei economice.
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.146/2016 privind aprobarea execuŃiei bugetelor pe
trimestrul III al anului 2016.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea organigramei şi statului de funcŃii ale Primăriei Municipiului Orăştie,
instituŃiilor şi serviciilor publice aparŃinătoare Consiliului Local al municipiului
Orăştie.
D-l secretar Teodor Iordan prezintă raportul întocmit de Compartimentul Resurse
umane.
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 9 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 14 voturi „pentru”, 1 vot
„împotrivă” şi o abŃinere.
Se adoptă Hotărârea nr.147/2016 privind aprobarea organigramei şi statului de
funcŃii ale Primăriei Municipiului Orăştie, instituŃiilor şi serviciilor publice
aparŃinătoare Consiliului Local al municipiului Orăştie.
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La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind numirea unei comisii de evaluare şi selecŃionare a asociaŃiilor şi
fundaŃiilor ce solicită subvenŃii de la bugetul local în baza Legii nr.34/1998.
D-na director Oltean Mihaela dă citire raportului întocmit de Serviciul Public de
AsistenŃă Socială.
D-l consilier Petre Radu arată că, în comisia pentru administraŃie locală, proiectul
de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l consilier Paşca Ioan solicită ca membri comisiei să işi facă datoria şi să
verifice dacă sumele care sunt alocate de la buget sunt utilizate în scopul pentru acre
au fost cerute.
D-l consilier Paşca Ioan propune ca din comisie să facă parte următorii consilieri
Pîndărelu Nicolae, Petre Radu OnuŃ, łambă Alin Adam, Stănculesc Valentin Silviu şi
Radu Ion.
D-l consilier Molocea Mihai propune ca din comisie să facă parte d-l consilier
Stoica Constantin Nicolae.
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 preşedintele de şedinŃă propune o pauză de 10 minute pentru
a întocmi buletinele de vot.
Propunerea făcută se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre
este de 9 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
16 consilieri prezenŃi au votat fiind consemnate următoarele rezultate : Pîndărelu
Nicolae – 11 voturi „pentru”, Petre Radu OnuŃ – 12 voturi „pentru”, łambă Alin
Adam – 12 voturi „pentru”, Stănculesc Valentin Silviu – 12 voturi „pentru”, Radu Ion
– 12 voturi „pentru”, Stoica Constantin Nicolae – 2 voturi „pentru”, iar 4 voturi sunt
nule.
D-l consilier Molocea Mihai arată că, în legislatura anterioară, a existat o altă
majoritate, care atunci când se numeau consilieri în diferite comisii a avut în vedere să
nu fie consilieri doar de la o anumită formaŃiune politică, pe viitor dacă se doreşte să
se Ńină cont de acest aspect sau se va merge pe un sistem de monopol.
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Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi se aprobă cu 11
voturi „pentru”, 3 voturi „împotrivă”, iar 2 consilieri s-au abŃinut de la vot.
Este adoptată Hotărârea nr.148/2016 privind numirea unei comisii de evaluare şi
selecŃionare a asociaŃiilor şi fundaŃiilor ce solicită subvenŃii de la bugetul local în baza
Legii nr.34/1998.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea preluării cu titlul gratuit prin contract de comodat a terenului în suprafaŃă
de 771 mp identificat prin CF nr.63093, nr.cadastral 63093-C1.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia Arhitect-şef.
D-nii consilieri Petre Radu şi Paşca Ioan dau citire pe rând rapoartelor de avizare
al comisiei pentru administraŃie locală şi al comisiei pentru urbanism.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 9 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se adoptă Hotărârea nr.149/2016 privind aprobarea preluării cu titlul gratuit prin
contract de comodat a terenului în suprafaŃă de 771 mp identificat prin CF nr.63093,
nr.cadastral 63093-C1.
La punctul 6 al ordinii de zi, 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 Radu Ion dă citire raportului de avizare al comisiei economice.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Este adoptată Hotărârea nr.150/2016 privind modificarea şi completarea
Programului anual al achiziŃiilor publice pentru anul 2016 aprobat prin HCL
nr.19/2016.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere şi a metodologiei de calcul a
chiriei lunare a locuinŃelor A.N.L din municipiul Orăştie.
D-l director Hosu Radu 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 arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre
este de 13 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se adoptă Hotărârea nr.151/2016 privind aprobarea prelungirii contractelor de
închiriere şi a metodologiei de calcul a chiriei lunare a locuinŃelor A.N.L din
municipiul Orăştie.
La punctul 8 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea modificării Documentului de poziŃie privind modul de
5

implementare a proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în JudeŃul
Hunedoara”.
D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de Compartimentul ProtecŃia
mediului.
D-nii consilieri Radu Ion şi Stănculesc Valentin dau citire, pe rând, rapoartelor
de avizare al comisiei economice şi al comisiei pentru servicii şi comerŃ.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Este adoptată Hotărârea nr.152/2016 privind aprobarea modificării Documentului
de poziŃie privind modul de implementare a proiectului “Sistem de Management
Integrat al Deşeurilor în JudeŃul Hunedoara”.
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 suportării cheltuielilor ocazionate de vizita unei delegaŃii olandeze din oraşul
înfrăŃit Sliedrecht.
D-l secretar Teodor Iordan prezintă raportul întocmit de compartimentul de
specialitate.
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.
Se adoptă Hotărârea nr.153/2016 privind alocarea unei sume de bani din bugetul
local al municipiului Orăştie pe anul 2016 în vederea suportării cheltuielilor
ocazionate de vizita unei delegaŃii olandeze din oraşul înfrăŃit Sliedrecht.
La punctul 10 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 radio a concertului 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-nii consilieri Radu Ion şi ŞuŃă Virgil dau citire, pe rând, rapoartelor de avizare
al comisiei economice şi al comisiei pentru învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi
culte.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Este adoptată Hotărârea nr.154/2016 privind alocarea unei sume de bani din
bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2016 în vederea înregistrării şi
transmisiei radio a concertului de romanŃe „A căzut o frunză-n calea ta”, ediŃia a XIIIa
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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 unor spectacole de teatru în lunile noiembrie şi decembrie 2016.
D-l ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură “Alexandru
GrozuŃă” Orăştie.
D-nii consilieri Radu Ion şi ŞuŃă Virgil arată că, în comisia economică şi în
comisia pentru învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte, proiectul de hotărâre a fost
avizat favorabil.
D-l consilier Radu Ion arată că, în cadrul comisiei economice s-a discutat să se
prezinte programul acŃiunilor culturale care mai sunt până la finalul acestui an şi
sumele necesare pentru organizarea acestora. D-l ing.Pistol Eugen arată că, în luna
decembrie vor fi mai multe acŃiuni cultural-artistice, urmând ca în următoarea şedinŃă
să fie supuse dezbaterii.
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.155/2016 privind alocarea unei sume de bani din bugetul
local al municipiului Orăştie pe anul 2016 în vederea organizării unor spectacole de
teatru în lunile noiembrie şi decembrie 2016.
D-l consilier Radu Ion solicită permisiunea de a se retrage datorită unor îndatoriri
de serviciu.
Preşedintele de şedinŃă supune la vot solicitarea d-lui consilier Radu Ion, aceasta
fiind aprobată cu unanimitate de voturi.
La punctul 12 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind modificarea HCL nr.137/2016 referitoare la acordul Consiliului
Local al Municipiului Orăştie pentru funcŃionarea punctului de sânge în cadrul
compartimentului Anestezie Terapie Intensivă al Spitalului Municipal Orăştie.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier ŞuŃă Virgil arată că, în comisia pentru învăŃământ, sănătate, sport,
cultură şi culte, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 9 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.156/2016 privind modificarea HCL nr.137/2016
referitoare la acordul Consiliului Local al Municipiului Orăştie pentru funcŃionarea
punctului de sânge în cadrul compartimentului Anestezie Terapie Intensivă al
Spitalului Municipal Orăştie.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
completarea HCL nr.85/2016 referitoare la alocarea unei sume de bani din bugetul
local al municipiului Orăştie pe anul 2016 în vederea deplasării Corului „Arhanghelii”
la Festivalul Coral de la Sliedrecht – Olanda.
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D-l secretar Teodor Iordan prezintă raportul întocmit de compartimentul de
specialitate.
D-l consilier Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei economice.
D-l consilier Stoica Constantin arată că, indemnizaŃia de delegare aşa cum este ea
denumita în Hotărârea Guvernului nr.518/1995 se acordă doar salariaŃilor şi întreabă
dacă se poate acorda diurnă persoanelor care nu sunt salariaŃi ai Primăriei.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, de diurnă pot beneficia şi consilierii locali,
sumele respective sunt alocate din bugetul local, iar din anul 1995 încoace de când au
fost stabilite legături de înfrăŃire a fost acordată diurnă şi consilierilor locali, care au
făcut parte din delegaŃii. Totodată, dânsul arată că, nu au fost făcute observaŃii de
către Curtea de Conturi că, aceste sume nu se pot acorda şi aleşilor locali.
D-l consilier Molocea Mihai întreabă dacă exista posibilitatea legală ca, şi ceilalŃi
membri ai delegaŃiei să fi primit diurnă. I se răspunde de către d-l secretar, care arată
că, diurna se poate acorda doar consilierilor şi angajaŃilor aparatului de specialitate al
primarului.
D-l consilier Stoica Constantin este de părere că, nu se puteau face observaŃii de
către Curtea de Conturi la ceva ce nu era aprobat, să se menŃioneze care este baza
legală prin care se acordă diurnă consilierilor locali. D-l secretar arată că, baza legala
este cea menŃionată în proiectul de hotărâre.
D-l consilier Stoica Constantin arată că, H.G nr.518/1995 face referire doar la
salariaŃi şi solicită să se menŃioneze în procesul verbal că d-l secretar confirmă că este
legal ca un consilier local să fie plătit cu diurnă din banii Primăriei.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre
este de 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi se aprobă cu 10 voturi „pentru” şi 5
voturi „împotrivă”.
Se adoptă Hotărârea nr.157/2016
privind completarea HCL nr.85/2016
referitoare la alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăştie pe
anul 2016 în vederea deplasării Corului „Arhanghelii” la Festivalul Coral de la
Sliedrecht – Olanda.
La punctul 14 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind completarea H.C.L nr.181/2007 referitoare la propunerile de criterii
pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluŃionarea cererilor de locuinŃe şi în
repartizarea locuinŃelor pentru tineri, destinate închirierii.
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 consilier Bulz Dionisie arată că, în cadrul comisiei de specialitate s-a propus
un amendament prin care alături de tinerii specialişti din sănătate să fie prevăzuŃi şi
tinerii specialişti din învăŃământ, care să primească de asemenea 15 puncte.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, dacă ne luăm după astfel de propuneri, mai este
necesar de specialişti şi în Primărie, şi la Serviciul Public de AsistenŃă Socială sau la
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PoliŃia Locală, din punctul de vedere al dânsului, în momentul de faŃă avem nevoie de
specialişti în domeniul sănătăŃii, care pleacă în număr tot mai mare în străinătate,
deocamdată cadre didactice avem, nu a auzit să plece profesori în străinătate.
Totodată, dânsul arată că, pe viitor, dacă în bugetele din anii care vor urma se vor
prevede bani pentru construirea de locuinŃe, suntem de acord să stabilim un criteriu
similar şi pentru atragerea de tineri specialişti din domeniul învăŃământului.
D-l consilier Molocea Mihai întreabă dacă cele 15 puncte asigură un punctaj
suficient de mare astfel încât medicii specialişti să fie siguri că vor obŃine o locuinŃă
A.N.L.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, solicitanŃii care au studii superioare primesc un
punctaj mai mare în comparaŃie cu cei care au doar studii medii, iar cu cele 15 puncte
adăugate la punctajul cel îl obŃin cu siguranŃa vor fi în primele locuri.
D-l consilier Molocea Mihai arată că, daca nu sunt suficiente aceste puncte
suplimentare, dânsul ar propune să se acorde mai mult de 15 puncte.
D-l director Costoiu Călin arată că, legea nu ne permite să acordăm mai mult de
15 puncte, acesta este maximul posibil.
D-l consilier Stănculesc Valentin arată că, în momentul de faŃă cadrelor didactice
le este decontată contravaloarea navetei şi din informaŃiile dânsului până în prezent
niciun cadru didactic nu a solicitat acordarea unei locuinŃe.
D-l consilier Stoica Constantin propune ca si cadrele didactice să beneficieze de
acelaşi punctaj suplimentar ca şi cadrele medicale.
D-l consilier Sechi Dan arată că, în momentul de faŃă Spitalul Municipal Orăştie
se confruntă cu un deficit de cadre medicale, o treime din aceştia sunt deja în pensie,
dar încă lucrează, deci trebuie să atragem cadre medicale tinere care să profeseze în
cadrul unităŃii noastre.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, in cadrul comisiei de specialitate s-a propus
un amendament nu înŃelege cum acesta nu există în raportul întocmit ulterior, iar
problema medicilor este într-adevăr una stringentă, să nu se înŃeleagă că suntem
împotriva cadrelor medicale, dar să fie incluşi şi tinerii specialişti din învăŃământ şi de
ce nu poate şi din alte domenii.
D-l consilier Stoica Constantin este de părere că, ar trebui să stabilim ca în
situaŃia în care există egalitate între punctajele unui medic şi al unui profesor,
prioritate să aibă medicul.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, nu putem prevede aşa ceva, acest lucru îl va
stabili comisia care va analiza dosarele solicitanŃilor.
D-l consilier ŞuŃă Virgil arată că, trebuie înŃeles faptul că, nu se doreşte a se
favoriza o anumită categorie profesională în detrimentul alteia, este o mare necesitate
de cadre medicale şi prin acordarea unei locuinŃe îi putem stimula să aleagă să vină la
Spitalul Municipal Orăştie. În aceeaşi ordine de idei, dânsul arată că, în prima fază să
aprobăm acest criteriu care îi priveşte pe medici şi ulterior dânsul va susŃine
includerea unui criteriu care să atragă şi cadrele didactice.
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D-na consilier Aldea Simona este de părere că, niciun doctor nu va alege să
profeseze la Orăştie, dacă nu i se oferă şi alte oportunităŃi, îşi vor dori să rămână în
marile centre universitare, în detrimentul altor localităŃi.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentului şi a proiectului de hotărâre este de 8 voturi.
Amendamentul d-lui consilier Stoica Constantin se supune la vot, acesta fiind
respins cu 5 voturi “pentru”, iar 10 consilieri s-au abŃinut de la vot.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Este adoptată Hotărârea nr.158/2016 privind completarea H.C.L nr.181/2007
referitoare la propunerile de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în
soluŃionarea cererilor de locuinŃe şi în repartizarea locuinŃelor pentru tineri, destinate
închirierii.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
modificarea şi completarea HCL nr.91/2014 referitoare la aprobarea nomenclatorului
arhivistic al Primăriei Municipiului Orăştie si Serviciilor publice subordonate
Consiliului local Orăştie.
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 Teodor Iordan 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.
Se adoptă Hotărârea nr.159/2016 privind modificarea şi completarea HCL
nr.91/2014 referitoare la aprobarea nomenclatorului arhivistic al Primăriei
Municipiului Orăştie si Serviciilor publice subordonate Consiliului local Orăştie.
La ultimul punct al ordinii de zi, Întrebări-interpelări, d-l consilier Molocea
Mihai arată că, de câteva luni şi-a început activitatea SC Group Dumont, care este
situată la intrarea în municipiu dinspre Deva, iar accesul la aceasta nu este semnalizat
corespunzător, iar angajaŃii sunt supuşi unor pericole datorită acestui fapt şi solicita
executivului să întreprindă unele măsuri, eventual să se discute şi cu cei de la Politia
Municipală în vederea semnalizării drumului respectiv.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, societatea ar fi trebuit să solicite Companiei
NaŃionale de Drumuri realizarea unui acces, cu zone de refugiu, deci nu este de
competenŃa autorităŃilor locale.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, există un studiu de fezabilitate prin care se
propune amenajarea unui sens giratoriu, urmând ca respectiva documentaŃie să fie
supusă dezbaterii şi aprobării Consiliului local.
D-l consilier Stoica Constantin arată că, la precedenta şedinŃă a adus la
cunoştinŃa executivului, faptul că de la începutul anului şcolar, GrădiniŃa “Scufita
Roşie” nu are curent electric, din câte ştie nici până în prezent nu s-a rezolvat această
problemă. I se răspunde de către d-l viceprimar care arată că, săptămâna trecută a fost
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rezolvată problema, dânsul a fost personal şi s-a asigurat că nu mai există nicio
problemă în acest sens.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, în ultimii doi ani în Consiliul local a existat
o altă majoritate, niciodată nu au fost conduse şedinŃele de maniera în care a fost
condusă cea de astăzi, să se bată cu pumnul în masă sau să fie limitat accesul la luările
de cuvânt, să existe un dialog civilizat, acesta din urma duce la progres şi nu voinŃa
unitară a unui grup.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinŃă,
prof.łambă Alin Adam

Secretar,
jr.Teodor Iordan
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