ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 29.12.2016 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 17. Lipsesc d-na consilier
Ardelean Dana Alina, motivat fiind în concediu de maternitate şi
d-l consilier UriŃescu Marius.
La şedinŃă participă d-l primar Ovidiu Bălan, d-l viceprimar łambă
Alin Adam, secretar Teodor Iordan şi mass-media locală.
D-l primar Ovidiu Bălan propune următorul proiect al ordinii de zi :
1.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale
pentru anul 2017.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului subvenŃiei acordate
AsociaŃiei Umanitare „Renaître România” din bugetul local al municipiului
Orăştie pe anul 2017.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziŃii
publice a municipiului Orăştie pentru anul 2017.
4.Proeict de hotărâre privind modificarea HCL nr.105/2015 referitoare
la aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare şi a Regulamentului
pentru constatarea, încasarea şi utilizarea taxei speciale de salubrizare.
5.Proiect de hotărâre privind unele măsuri de reorganizare a Serviciului
Public de Gospodărire Municipală Orăştie.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate,
proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici ai Sistemului de
management integrat al deşeurilor din activităŃi de construcŃii şi demolări
generate de populaŃia judeŃului Hunedoara.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei de avizare a
lucrărilor de intervenŃie (faza D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru Proiectul „Modernizare Stadionul Mecanica din municipiul Orăştie”,
JudeŃul Hunedoara.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei de avizare a
lucrărilor de intervenŃie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul „Reabilitare reŃele de alimentare cu apă din municipiul Orăştie”,
1

JudeŃul Hunedoara.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul – „Canalizare strada
N.Titulescu, zona blocuri Uzina Mecanica din municipiul Orăştie”.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul – „Canalizare menajeră în
sistem gravitaŃional şi cu pompare pe străzile : Digului, N.Titulescu, Unirii,
Luncii şi Pricazului din municipiul Orăştie”.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul – „Modernizare strada
Stelian Ivaşcu din municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare
şi dotare cantină socială, str.Ghe.Lazăr din municipiul Orăştie”.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul „Continuare lucrări de construcŃie – GrădiniŃă
cu 6 grupe in municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”.
14.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.190/2015 referitoare
la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiŃii „ConstrucŃie hală pentru produse
agroalimentare” în municipiul Orăştie, PiaŃa „La Berze”.
15.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.191/2015 referitoare
la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiŃii „ConstrucŃie hală pentru produse
agroalimentare” în municipiul Orăştie, PiaŃa „La Stadion”.
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul - Prelungire strada
Viitorului din municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara.
17.Proiect de hotărâre privind constatarea îndeplinirii sarcinilor ce
revin autorităŃilor administraŃiei publice locale Orăştie pe linia pregătirii
economiei si a teritoriului pentru apărare.
În afara ordinii de zi, d-l primar propune :
18.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.177/2016 referitoare
la modificarea HCL nr.59/2016 privind aprobarea repartizării fondurilor din
bugetul local pe anul 2016 capitolul 67.02 „Cultură, recreere şi religie”
pentru fiecare manifestare aprobată în Programul manifestărilor culturale,
artistice şi sportive” ce se vor desfăşura pe parcursul anului 2016 în
municipiul Orăştie.
19.Prezentarea raportului Camerei de Conturi a JudeŃului Hunedoara.
D-l primar propune retragerea proiectului de hotărâre înscris la punctul
5 al ordinii de zi.
Propunerea se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerea ulterioară este supus la
vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.
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La primul punct al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii
proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru
anul 2017.
D-na ec.Căstăian Dina dă citire raportului întocmit de Serviciul
Impozite şi taxe locale.
D-l consilier Radu Ion prezintă raportul de avizare al comisiei
economice.
D-l consilier Molocea Mihai arată că, în comisia economică a propus ca
persoanele care au certificat de revoluŃionar să fie beneficieze de o reducere
a impozitului cu 50%, propunere care a fost respinsă şi propune acelaşi
amendament la proiectul de hotărâre.
D-na ec.Căstăian Dina arată că, pentru anul 2016, respectivele persoane
au beneficiat de o reducere de 50 %, iar pentru anul 2017, propunerea este
de a fi scutiŃi în totalitate pe cota parte pe care aceştia sunt proprietari.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, dacă în urma cu 27 de ani, aceşti
cetăŃeni nu ieşeau în stradă, astăzi nu am fi fost liberi, legea le conferă unele
drepturi şi este normal să beneficieze de această scutire.
D-l consilier Radu Ion arată că, trebuie să respectăm şi să aplicăm
legea, nefiind cazul a analiza, care dintre aceştia au dreptul sau nu.
D-l consilier Popa Dorin arată că, în proiectul de hotărâre nu este
prevăzută taxa pentru ocuparea temporară a domeniului public, şi care ar fi
trebuit să existe, fiind solicitări destul de dese în această privinŃă. I se
răspunde de către d-na ec.Căstăian Dina care arată că, taxa respectiva este
prevăzută, aceasta fiind de 3 lei/mp/zi.
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 Molocea Mihai se supune la vot şi se
respinge fiind consemnate 5 voturi “pentru”, 6 voturi “împotrivă”, iar 6
consilieri s-au abŃinut de la vot.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 16 voturi „pentru”
şi o abŃinere.
Se adoptă Hotărârea nr.197/2016 privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale pentru anul 2017.
La punctul 2 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii
proiectului de hotărâre privind aprobarea nivelului subvenŃiei acordate
AsociaŃiei Umanitare „Renaître România” din bugetul local al municipiului
Orăştie pe anul 2017.
D-na ec.Oltean Mihaela prezintă raportul întocmit de Serviciul Public
de AsistenŃă Socială 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.
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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.198/2016 privind aprobarea nivelului
subvenŃiei acordate AsociaŃiei Umanitare „Renaître România” din bugetul
local al municipiului Orăştie pe anul 2017.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziŃii publice a
municipiului Orăştie pentru anul 2017.
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 consilier Molocea Mihai propune completarea strategiei anuale a
achiziŃiilor publice cu o nouă poziŃie la care să fie prevăzută achiziŃionarea
unui număr de 19 tablete, care să fie utilizate de aleşii locali, în acest sens,
aceştia vor intra mult mai uşor în posesia materialelor de şedinŃă, care vor fi
transmise pe email, mai ales că, sunt situaŃii când unele anexe sunt
voluminoase şi nu se pot multiplica.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că, dacă nu există niciun impediment
legal, ca materialele de şedinŃă să fie transmise în format electronic, nu este
împotrivă şi se va avea în vedere această achiziŃie.
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 Molocea Mihai 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.199/2016 privind aprobarea Strategiei anuale de
achiziŃii publice a municipiului Orăştie pentru anul 2017.
La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii
proiectului de hotărâre privind modificarea HCL nr.105/2015 referitoare la
aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare şi a Regulamentului pentru
constatarea, încasarea şi utilizarea taxei speciale de salubrizare.
D-l director Hosu Radu dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Radu Ion prezintă raportul de avizare al comisiei
economice.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că, a fost necesară modificarea taxei de
salubrizare, întrucât costurile aferente acestui serviciu nu mai pot fi acoperite
de cuantumul actual al taxei. Totodată, dânsul arată că, există promisiuni ca
deponeul de la Bârcea va deveni operaŃional de anul viitor şi vom vedea la
momentul respectiv dacă vom achita această taxa către operator sau nu sau
se va stabili o altă modalitate de plată. În aceeaşi ordine de idei, d-l primar
arată că, începând din anul 2018 taxa de depozitare a deşeurilor va creşte de
la 90 lei/tonă la 120 lei/tonă, vom vedea daca anul viitor va fi nevoie de o
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ajustare a respectivei taxe, această fiind asumată de statul român prin
acordul cu Uniunea Europeană. În momentul de faŃă cea mai mare taxă de
salubrizare din judeŃ o are municipiul Vulcan, aceasta fiind de 7,2
lei/persoană/lună, noi fiind sub această valoare.
D-l consilier Radu Ion consideră că, în ceea ce priveşte deşeurile
vegetale putem achiziŃiona utilaje care să le elimine şi să le transformăm în
compost şi nu am fi nevoiŃi să plătim şi pentru acestea.
D-l primar arată că, trebuie avut în vedere că, operatorul nu va mai
ridica mobila de exemplu, acesta va fi în sarcina administraŃilor, ceea ce va
implica cheltuieli suplimentare, de aceea trebuie să căutam soluŃii, le putem
toca şi împrăştia pe drumurile de câmp, care sunt într-o stare destul de
precară.
D-l viceprimar propune modificarea articolului 1 al proiectului de
hotărâre, după cum urmează, taxa de salubrizare pentru persoane fizice va fi
de 90 lei/persoană/an, pentru persoanele juridice va fi de 72 lei/angajat/an si
de 44 lei/an pentru persoanele juridice fără angajat.
D-l secretar 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
11 voturi “pentru”, iar 6 consilieri s-au abŃinut de la vot.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat cu
11 voturi “pentru” şi 6 abŃineri.
Este adoptată Hotărârea nr.200/2016 privind modificarea HCL
nr.105/2015 referitoare la aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare şi
a Regulamentului pentru constatarea, încasarea şi utilizarea taxei speciale de
salubrizare.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, proiectului tehnic şi a
indicatorilor tehnico-economici ai Sistemului de management integrat al
deşeurilor din activităŃi de construcŃii şi demolări generate de populaŃia
judeŃului Hunedoara.
D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de Compartimentul
ProtecŃia mediului.
D-nii consilieri Stănculesc Valentin şi Paşca Ioan dau citire pe rând,
rapoartelor de avizare al comisiei pentru servicii şi comerŃ şi al comisiei
pentru urbanism.
D-l consilier Radu Ion arată că, susŃine ideea pe care a expus-o la
proiectul anterior şi anume să nu mai generăm deşeuri vegetale, să le tocăm
şi să le refolosim.
D-l primar consideră că, acest studiu de fezabilitate este întocmit
superficial, nu avem toate datele finale, trebuie să ne gândim dacă populaŃia
va putea suporta taxa care va trebui să o achităm.
D-l director Hosu Radu arată că, acest studiu de fezabilitate se referă la
înfiinŃarea unor platforme de depozitare, prezentul proiect nu se referă la
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aprobarea taxelor pentru aceste operaŃiuni, ulterior se va organiza licitaŃia
pentru desemnarea operatorului, după care se va supune spre aprobare taxa
respectivă.
D-l primar arată că, municipalitatea din Sliedrecht are un asemenea
depozit, există o asociere între mai multe administraŃii locale, acest serviciu
fiind bine organizat şi care funcŃionează de foarte mulŃi ani.
D-l consilier Molocea Mihai arată că, din câte ştie s-a mai discutat în
legătură cu acest proiect şi au fost discuŃii şi la momentul respectiv.
Preşedintele de şedinŃă arată că, trebuie desemnat reprezentantul
municipiului Orăştie, care să voteze şi să aprobe în A.G.A a A.D.I Sistem
Integrat de Gestionare a Deşeurilor, documentele aferente acestui proiect de
investiŃii.
D-l consilier Paşca Ioan propune ca reprezentant al municipiului Orăştie
pe domnul primar Ovidiu Bălan.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, potrivit art.45, alin.(5) din Legea
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, proiectele de hotărâre cu privire la persoane se vor
lua întotdeauna prin vot secret. În consecinŃă, d-l secretar propune o pauză
de 10 minute pentru a întocmi buletinele de vot.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de
hotărâre este de 10 voturi.
După pauză, d-l secretar prezintă buletinul de vot şi explică procedura
după care se va desfăşura votul.
În continuare, d-l secretar înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, câte
un buletin, fiecărui consilier, care intră în cabina special amenajată, apoi
introduce buletinul de vot în urnă. Cabina de vot şi urna se află în faŃa
consilierilor.
După încheierea votării, preşedintele de şedinŃă procedează la
deschiderea urnei în faŃa consilierilor, deschide fiecare buletin de vot şi le
arată cum s-a votat, apoi îl pune pe masa prezidiului.
Apoi, preşedintele de şedinŃă şi d-l secretar procedează la numărarea
voturilor în public şi întocmesc un proces verbal constatator al rezultatului
votării, arătând că cei 17 consilieri prezenŃi au votat, fiind consemnate
17 voturi „pentru”.
Preşedintele de şedinŃă propune votarea pe articole a proiectului de
hotărâre.
Se supune la vot articolul 1 al proiectului de hotărâre, acesta fiind
aprobat cu 16 voturi “pentru” şi o abŃinere.
Se supune la vot articolul 2 al proiectului de hotărâre, care este aprobat
cu unanimitate de voturi.
Sunt supuse la vot articolele 3 şi 4 ale proiectului de hotărâre, acestea
fiind aprobate cu unanimitate de voturi.
Se adoptă Hotărârea nr.201/2016 privind aprobarea Studiului de
fezabilitate, proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici ai
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Sistemului de management integrat al deşeurilor din activităŃi de construcŃii
şi demolări generate de populaŃia judeŃului Hunedoara.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea documentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃie (faza
D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul „Modernizare
Stadionul Mecanica din municipiul Orăştie”, JudeŃul Hunedoara.
D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-nii consilieri Radu Ion şi Paşca Ioan arată că, în comisia economică
şi în comisia pentru urbanism, 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.202/2016 privind aprobarea documentaŃiei
de avizare a lucrărilor de intervenŃie (faza D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru Proiectul „Modernizare Stadionul Mecanica din
municipiul Orăştie”, JudeŃul Hunedoara.
În continuare, d-l primar prezinta motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea documentaŃiei de avizare a lucrărilor de
intervenŃie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
„Reabilitare reŃele de alimentare cu apă din municipiul Orăştie”, JudeŃul
Hunedoara.
D-l director Hosu Radu dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.
D-nii consilieri Radu Ion şi Paşca Ioan prezintă, pe rând, rapoartele de
avizare al comisiei economice şi al comisiei pentru urbanism.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.203/2016 privind aprobarea documentaŃiei de
avizare a lucrărilor de intervenŃie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul „Reabilitare reŃele de alimentare cu apă din municipiul Orăştie”,
JudeŃul Hunedoara.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul – „Canalizare strada N.Titulescu, zona blocuri
Uzina Mecanica din municipiul Orăştie”.
D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-nii consilieri Radu Ion şi Paşca Ioan arată că, în comisiile de
specialitate, 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.204/2016 privind aprobarea studiului de
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul –
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„Canalizare strada N.Titulescu, zona blocuri Uzina Mecanica din municipiul
Orăştie”.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul – „Canalizare menajeră în sistem gravitaŃional
şi cu pompare pe străzile : Digului, N.Titulescu, Unirii, Luncii şi Pricazului
din municipiul Orăştie”.
D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-nii consilieri Radu Ion şi Paşca Ioan dau citire rapoartelor de avizare
al comisiei economice şi al comisiei pentru urbanism.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.205/2016 privind aprobarea studiului de
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul –
„Canalizare menajeră în sistem gravitaŃional şi cu pompare pe străzile :
Digului, N.Titulescu, Unirii, Luncii şi Pricazului din municipiul Orăştie”.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul – „Modernizare strada Stelian Ivaşcu din
municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”.
D-l director Hosu Radu dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.
D-nii consilieri Radu Ion şi Paşca Ioan arată că, în comisiile de
specialitate, 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 este aprobat cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.206/2016 privind aprobarea studiului de
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul –
„Modernizare strada Stelian Ivaşcu din municipiul Orăştie, JudeŃul
Hunedoara”.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare şi dotare cantină
socială, str.Ghe.Lazăr din municipiul Orăştie”.
D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-nii consilieri Radu Ion şi Paşca Ioan dau citire, pe rând, rapoartelor
de avizare al comisiei economice şi al comisiei pentru urbanism.
D-na consilier Chira Adriana arată că, această cantina este amplasată
între două unităŃi şcolare şi întreabă dacă pe viitor, va putea fi folosită şi
pentru a servi o masă elevilor.
D-l director Hosu Radu arată că, după finalizarea obiectivului, cantina
va trebui să respecte timp de 5 ani acest profil de cantină socială, neputând fi
modificat, după care putem să modificăm acest profil.
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D-l primar arată că, se va încerca reabilitarea acestui obiectiv prin
accesarea de fonduri europene, iar daca nu, vom fi nevoiŃi să îl realizăm din
fonduri de la bugetul local.
D-l consilier Ionică Mircea arată că, în momentul de faŃă, nu avem
infrastructura necesară acordării unei mese pentru elevi, este foarte greu să
deplasăm un număr de 900 elevi în acest scop, cât au cele două unităŃi
împreună, însă trebuie avut în vedere că, mai sunt încă două unităŃi şcolare
Liceul Tehnologic „N.Olahus” şi Şcoala Gimnazială „D.Stanca”.
D-na consilier Ştefănie Maria arată că, în prezent în Ńară există un
proiect pilot prin care se experimentează această modalitate de a oferi o
masă elevilor, iar în cazul în care acesta va avea succes se va propune
implementarea sa la nivel naŃional.
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 16 voturi „pentru”
şi o abŃinere.
Se adoptă Hotărârea nr.207/2016 privind aprobarea studiului de
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
„Reabilitare, modernizare şi dotare cantină socială, str.Ghe.Lazăr din
municipiul Orăştie”.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
„Continuare lucrări de construcŃie – GrădiniŃă cu 6 grupe in municipiul
Orăştie, JudeŃul Hunedoara”.
D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-nii consilieri Radu Ion şi Paşca Ioan arată că, în comisia economică
şi în comisia pentru urbanism, 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.208/2016 privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul „Continuare lucrări de construcŃie –
GrădiniŃă cu 6 grupe in municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind modificarea HCL nr.190/2015 referitoare la aprobarea
studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiŃii „ConstrucŃie hală pentru produse agroalimentare” în
municipiul Orăştie, PiaŃa „La Berze”.
D-l director Hosu Radu dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.
D-nii consilieri Radu Ion şi Paşca Ioan prezintă, pe rând, rapoartele de
avizare al comisiei economice şi al comisiei pentru urbanism.
D-l secretar Teodor Iordan 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.
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Se adoptă Hotărârea nr.209/2016 privind modificarea HCL nr.190/2015
referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiŃii „ConstrucŃie hală pentru produse
agroalimentare” în municipiul Orăştie, PiaŃa „La Berze”.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind modificarea HCL nr.191/2015 referitoare la aprobarea studiului de
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiŃii „ConstrucŃie hală pentru produse agroalimentare” în municipiul
Orăştie, PiaŃa „La Stadion”.
D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-nii consilieri Radu Ioan şi Paşca Ioan dau citire, pe rând, rapoartelor
de avizare al comisiilor de specialitate.
D-l consilier Sechi Dan întreabă dacă s-a luat în calcul amenajarea unei
parcări în vecinătatea pieŃei, mai ales că, este un teren în apropriere, în
prezent cei care frecventează zona respectivă, găsesc cu greu un loc de
parcare.
D-l primar arată că, în zonă există un teren proprietate privată şi în
momentul de faŃă prin Planul Urbanistic General există interdicŃia de a
construi pe acesta, eventual se poate solicita exproprierea terenului pentru
cauză de utilitate publică şi realiza o parcare pe respectivul loc.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de
hotărâre este de 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Este adoptată Hotărârea nr.210/2016 privind modificarea HCL
nr.191/2015 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiŃii „ConstrucŃie
hală pentru produse agroalimentare” în municipiul Orăştie, PiaŃa „La
Stadion”.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul - Prelungire strada Viitorului din municipiul
Orăştie, JudeŃul Hunedoara.
D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-nii consilieri Radu Ion şi Pasca Ioan arată că, în comisia economică
şi în comisia pentru urbanism, 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.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se adoptă Hotărârea nr.211/2016 privind aprobarea studiului de
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Prelungire strada Viitorului din municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind constatarea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităŃilor administraŃiei
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publice locale Orăştie pe linia pregătirii economiei si a teritoriului pentru
apărare.
D-l Moga Adrian prezintă raportul întocmit de Compartimentul
ProtecŃie civilă.
D-l consilier Petre Radu dă citire raportului de avizare al comisiei
pentru administraŃie locală.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 9 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Este adoptată Hotărârea nr.212/2016 privind constatarea îndeplinirii
sarcinilor ce revin autorităŃilor administraŃiei publice locale Orăştie pe linia
pregătirii economiei si a teritoriului pentru apărare.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind modificarea HCL nr.177/2016 referitoare la modificarea
HCL nr.59/2016 privind aprobarea repartizării fondurilor din bugetul local
pe anul 2016 capitolul 67.02 „Cultură, recreere şi religie” pentru fiecare
manifestare aprobată în Programul manifestărilor culturale, artistice şi
sportive” ce se vor desfăşura pe parcursul anului 2016 în municipiul Orăştie.
D-l ing.Pistol Eugen 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 Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Aceasta se supune la vot şi se aprobă cu 13 voturi „pentru” şi 4 abŃineri.
Se adoptă Hotărârea nr.213/2016 privind modificarea HCL nr.177/2016
referitoare la modificarea HCL nr.59/2016 privind aprobarea repartizării
fondurilor din bugetul local pe anul 2016 capitolul 67.02 „Cultură, recreere
şi religie” pentru fiecare manifestare aprobată în Programul manifestărilor
culturale, artistice şi sportive” ce se vor desfăşura pe parcursul anului 2016
în municipiul Orăştie.
În încheierea şedinŃei d-l secretar Teodor Iordan dă citire raportului
Camerei de Conturi a JudeŃului Hunedoara ca urmare a controlului efectuat
în lunile octombrie şi noiembrie 2016 la Primăria Municipiului Orăştie.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinŃă,
prof.łambă Alin Adam

Secretar,
jr.Teodor Iordan
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