ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 30.03.2017 cu ocazia şedinŃei ordinare a Consiliului local al
municipiului Orăştie.
Convocarea Consiliului local s-a făcut cu o zi înainte de data stabilită.
Din totalul de 19 consilieri sunt prezenŃi la şedinŃă 17. Lipsesc d-nii consilieri
Pîndărelu Nicolae şi Radu Ion.
La şedinŃă participă d-l primar Ovidiu Bălan, d-l viceprimar łambă Alin Adam,
secretar Teodor Iordan şi mass-media locală.
Întrucât procesul verbal al şedinŃei de îndată din data de 10.03.2017 a fost pus la
dispoziŃia consilierilor cu ocazia înmânării invitaŃiei şi a materialelor de şedinŃă, d-l
secretar Teodor Iordan întreabă dacă există obiecŃii cu privire la acesta. Întrucât nu
există obiecŃii acesta este supus 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 bugetului general al municipiului Orăştie
pe anul 2017.
2.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.2/2017 referitoare la utilizarea în
anul 2017 a excedentului anual al bugetului local al municipiului Orăştie.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor mijloace fixe aflate în
administrarea Şcolii Gimnaziale „Dr.A.Vlad” Orăştie, Şcolii Gimnaziale „D.Stanca”
Orăştie şi a Liceului Tehnologic „N.Olahus” Orăştie.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea cedării cu titlu gratuit a capacitaŃii
energetice aferente cotei de participare a municipiului Orăştie şi predarea către
operatorul SC Enel DistribuŃie Banat S.A a capacitaŃii energetice aferente cotei de
participare echivalentă cu investiŃia eficientă a obiectivului de investiŃii “Realizarea
reŃelei electrice de joasă tensiune în zona str.Progresului din municipiul Orăştie”.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe
construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.82, apartamentul nr.5 din municipiul
Orăştie, str.Pricazului.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de
închiriere a unui spaŃiu situat în Orăştie, str.Unirii, nr.28.
7.Proiect de hotărâre privind acordarea unei sume de bani familiilor din Orăştie
care au împlinit 50 de ani de căsătorie.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor aferente deplasării unei
delegaŃii a Municipiului Orăştie în oraşul înfrăŃit Fenouillet – FranŃa în perioada 18 – 26
aprilie 2017.
9.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al
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municipiului Orăştie pe anul 2017 în vederea suportării cheltuielilor ocazionate de vizita
unei delegaŃii olandeze din oraşul înfrăŃit Sliedrecht – Olanda în perioada 3 – 7 aprilie
2017.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a execuŃiei bugetare
pe anul 2016 al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic ”Valea Orăştiei” R.A Orăştie.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei
Publice Locale Ocolul Silvic „Valea Orăştiei” pe anul 2017.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcŃii şi
organigramei Spitalului Municipal Orăştie.
13.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri referitoare la finanŃările
nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Orăştie.
14. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al statului şi
administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea militară 0451 Deva în domeniul
public al municipiului Orăştie şi administrarea Consiliului local Orăştie a unui teren
extravilan.
15.Proiect de hotărâre privind propunerea restituirii unor terenuri foştilor
proprietari.
16.Proeict de hotărâre privind modificarea HCL nr.41/2016 referitoare la atribuirea
cu chirie a unei camere din imobilul situat în municipiul Orăştie, str.Acad.D.Prodan,
nr.2.
17.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.151/2016 referitoare la
aprobarea prelungirii contractelor de închiriere şi a metodologiei de calcul a chiriei
lunare a locuinŃelor A.N.L din municipiul Orăştie.
18.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 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.
19.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.174/2016 referitoare la aprobarea
atribuirii cu chirie a unei locuinŃe construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.84 din
municipiul Orăştie, str.Pricazului.
20.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.175/2016 referitoare la
aprobarea închirierii unui spaŃiu situat în Orăştie, str.N.Bălcescu, nr.16, ca sediu pentru
AlianŃa Liberalilor şi DemocraŃilor – OrganizaŃia Orăştie.

21.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr.197/2016
referitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017.
22.Proiect de hotărâre privind completarea HCL 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 afara ordinii de zi, d-l primar propune :
23.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului şi cuantumului burselor şcolare
până la sfârşitul anului 2017.
24.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.195/2016 referitoare la
însuşirea rapoartelor de evaluare şi a vânzării terenului intravilan situat în Orăştie,
str.dr.Stelian Ivaşcu, nr.2 şi nr.4.
25.Raportul Primarului privind starea economică, socială şi de mediu a
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municipiului Orăştie pentru anul 2016.
Tot în afara ordinii de zi, d-l consilier Bulz Dionisie propune :
26.Întrebări-interpelări.
Proiectul ordinii de zi împreună cu completările ulterioare este supus la vot si
aprobat in unanimitate.
La primul punct al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Orăştie pe anul 2017.
D-na director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică.
PreşedinŃii celor 5 comisii de specialitate dau citire pe rând rapoartelor de avizare.
D-l consilier Bulz Dionisie solicită să se consemneze faptul că dânsul nu va vota
nici “pentru” şi nici “împotrivă”.
D-l consilier Molocea Mihai consideră că, ar fi trebuit să existe o întâlnire în care
să fie discutat bugetul înainte de dezbaterea acestuia în consiliu. Totodată, d-l consilier
propune următoarele amendamente la proiectul de buget, după cum urmează :
completarea listei străzilor pe care urmează să fie executate lucrări de reparaŃii, cu
următoarele străzi : Viilor, Ghe.BariŃiu, Dacilor, Arcului, Ghe.Doja şi LibertăŃii. Al
doilea amendament se referă la alocarea sumei de 50 mii lei în vederea achiziŃionării de
mobilier urban pentru amenajarea unor locuri de joacă în zona blocurilor IMO şi zona
Zăvoi, aceasta suma urmând a fi retrasă de la „Iluminat public”. Al treilea amendament
se referă la alocarea sumei de 40 mii lei Şcolii Gimnaziale „Dr.A.Vlad” Orăştie în
vederea demolării unui imobil şi retragerea acesteia de la „Iluminat festiv” având în
vedere că sumele alocate pentru iluminat festiv vor fi utilizaŃi abia în luna decembrie.
Cel de al patrulea amendament are în vedere alocarea sumei de 80 mii lei Colegiului
NaŃional „A.Vlaicu” pentru construcŃia unui teren de sport sintetic, urmând ca, suma să
fie retrasă de la obiectivul „Casă mortuară” având în vedere că, mai mult ca sigur suma
alocată pentru respectivul obiectiv nu va putea fi cheltuită în următoarele 3-4 luni, iar
dacă suma retrasă se va dovedi a fi totuşi necesară se propune a fi realocată la prima
rectificare pozitivă de buget.
D-l consilier Pasca Ioan Ńine să îi reamintească d-lui consilier Molocea că, în urma
cu un an tot la propunerea dânsului nu s-au putut demara lucrările pentru acest proiect
de investiŃii, banii prevăzuŃi pentru capelă au fost redirecŃionaŃi pentru construcŃia unui
teren de sport.
D-l viceprimar Alin łambă propune ca suma de 35 mii prevăzută la Spitalul
Municipal pentru achiziŃionarea unui autoturism să fie alocaŃi pentru achiziŃionarea de
aparatură medicală, în acest scop în urmă cu câteva zile, Spitalul Municipal a primit o
donaŃie din partea unui investitor privat, iar suma este de 49 mii lei.
D-l director tehnic Hosu Radu arată că, referitor la primul amendament propus de
d-l consilier Molocea Mihai, pe str.Viilor nu se pot efectua lucrări de reparaŃii, deoarece
mai întâi va trebui înlocuită reŃeaua de alimentare cu apă, iar valoarea contractului
încheiat pentru lucrările de reparaŃii nu poate fi majorată, dar se va avea în vedere pe
viitor, când se va încheia un nou contract.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentelor şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Primul amendament al d-lui consilier Molocea Mihai se supune la vot şi este
respins cu 5 voturi „pentru”, iar 11 consilieri s-au abŃinut de la vot.
D-l secretar solicită d-lui consilier Bulz Dionisie să îşi exprime votul, iar dacă nu
votează, votul va fi consemnat ca şi abŃinere.
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D-l consilier Bulz Dionisie părăseşte sala de şedinŃă nedorind să participe la vot.
Se supune la vot al doilea amendament al d-lui consilier Molocea Mihai, fiind
respins cu 5 voturi „pentru”, iar 11 consilieri s-au abŃinut de la vot.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, sumele solicitate de d-l consilier Molocea Mihai
vor putea prinse cu ocazia viitoarelor rectificări de buget.
D-l viceprimar întreabă pentru ce se solicita alocarea sumei de 40 mii pentru
Şcoala Gimnazială „Dr.A.Vlad” Orăştie. I se răspunde de către d-l consilier Molocea
Mihai, care arată că, suma este necesară pentru nevoile unităŃii şcolare.
Cel de al treilea amendament al d-lui consilier Molocea Mihai se supune la vot şi
se respinge cu 5 voturi „pentru” şi 11 abŃineri.
Se supune la vot al patrulea amendament al d-lui consilier Molocea Mihai, acesta
fiind respins cu 5 voturi „pentru”, iar 11 consilieri s-au abŃinut de la vot.
Amendamentul d-lui viceprimar łambă Alin se supune la vot şi se aprobă cu 15
voturi „pentru”, iar un consilier s-a abŃinut de la vot.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 16 voturi “pentru”, d-l consilier
Bulz Dionisie a ieşit din sală şi nu a participat la vot.
D-l primar Ovidiu Bălan este de părere că, bugetul cuprinde în principal sume ce
au fost prevăzute pentru proiectele cuprinse în programul electoral, este un buget
generos şi o parte din respectivele proiecte au fost deja depuse în vederea obŃinerii
finanŃării şi sperăm că vor fi eligibile. În ceea ce priveşte unităŃile şcolare şi realizarea
de terenuri de sport la fiecare şcoală au avut loc discuŃii cu directorii acestora şi a
solicitat să se vină cu propuneri, iar unde este posibil se vor depune proiecte de
finanŃare. Totodată, dânsul arată că, la Colegiul NaŃional „A.Vlaicu” sunt prevăzute
lucrări de modernizare a sălii de sport, iar cu privire la terenurile de sport există
posibilitatea depunerii de unor proiecte de finanŃare, iar şcolile trebuie să depune
eforturi proprii în acest sens. În ceea ce priveşte proiectul „Reabilitate Stadion Mecanica
– zone verzi” acest proiect a trecut şi de a două etapă de evaluare, suntem în grafic şi
sperăm că va fi obŃinută finanŃarea sa. Cu privire la un alt obiectiv şi anume Casa de
Cultură, Consiliul JudeŃean s-a angajat că în 2 -3 ani, acesta va fi finalizat, sperăm că în
toamnă să fie demarate lucrările, va fi demolată actuala sală de spectacole, iar în locul ei
se va amenaja o sală modernă, aşa cum este normal să existe la nivelul municipiului,
precum şi o sală de repetiŃii. Totodată, d-l primar arată că, în ceea ce priveşte
SC Activitatea Goscom SA se are în vedere achiziŃionarea de către aceasta a unei maşini
de vidanjare, cea actuală fiind într-o stare de uzură avansată. În ceea ce priveşte actuala
locaŃie a societăŃii, o parte din imobil va fi demolată, urmând a fi amenajată o parcare
publică.
D-l consilier Molocea Mihai arată că, informaŃiile oferite de d-l primar sunt
binevenite, la începutul anului era vorba că va avea loc o întâlnire preliminară, dar
aceasta nu a mai avut loc. Totodată, dânsul întreabă pe d-l primar dacă consideră
oportune propunerile grupului P.N.L. I se răspunde de către d-l primar care arată că, o
parte din propuneri au fost prinse în actualul buget, referitor la str.Dacilor, acolo este
necesar a se realiza lucrări de reabilitare a reŃelelor, cu privire la str.Viilor au fost
explicate motivele pentru care nu se pot efectua momentan lucrări, iar pentru celelalte se
vor face demersuri pentru obŃinerea de finanŃări prin depunerea de proiecte.
În încheiere d-l primar mulŃumeşte atât consilierilor P.S.D, cât şi consilierilor
P.N.L pentru votul dat pentru aprobarea proiectului de buget.
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Se adoptă Hotărârea nr.46/2017 privind aprobarea bugetului general al
municipiului Orăştie pe anul 2017.
La punctul 2 al ordinii de zi, d-l primar prezinta motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind modificarea HCL nr.2/2017 referitoare la utilizarea în anul 2017 a
excedentului anual al bugetului local al municipiului Orăştie.
D-na director Jorza Lucia dă citire raportului întocmit de DirecŃia economică.
D-l consilier łambă Alin arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre a
fost avizat favorabil.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre
este de 10 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.47/2017 privind modificarea HCL nr.2/2017 referitoare
la utilizarea în anul 2017 a excedentului anual al bugetului local al municipiului Orăştie.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea casării unor mijloace fixe aflate în administrarea Şcolii Gimnaziale
„Dr.A.Vlad” Orăştie, Şcolii Gimnaziale „D.Stanca” Orăştie şi a Liceului Tehnologic
„N.Olahus” Orăştie.
D-na director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică.
D-l consilier łambă Alin dă citire raportului de avizare al comisiei economice.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia de specialitate s-a discutat completarea
proiectului de hotărâre cu bunurile aflate în administrarea Colegiului NaŃional
„A.Vlaicu” şi ce trebuie casate, ca urmare a adresei înaintată de unitatea de învăŃământ.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentului şi a proiectului de hotărâre este de 13 voturi.
Amendamentul d-lui consilier Paşca Ioan se supune la vot şi se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Proiectul de hotărâre în formă modificată este supus la vot şi aprobat în
unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.48/2017 privind aprobarea casării unor mijloace fixe aflate
în administrarea Şcolii Gimnaziale „Dr.A.Vlad” Orăştie, Şcolii Gimnaziale „D.Stanca”
Orăştie, Liceului Tehnologic „N.Olahus” Orăştie şi a Colegiului NaŃional „A.Vlaicu”
Orăştie.
La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea cedării cu titlu gratuit a capacitaŃii energetice aferente cotei
de participare a municipiului Orăştie şi predarea către operatorul SC Enel DistribuŃie
Banat S.A a capacitaŃii energetice aferente cotei de participare echivalentă cu investiŃia
eficientă a obiectivului de investiŃii “Realizarea reŃelei electrice de joasă tensiune în
zona str.Progresului din municipiul Orăştie”.
D-l director Hosu Radu dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.
D-nii consilieri Stănculesc Valentin şi łambă Alin dau citire, pe rând, rapoartelor
de avizare ale comisiei pentru servicii şi comerŃ şi al comisiei pentru urbanism.
D-l secretar 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.49/2017 privind aprobarea cedării cu titlu gratuit a
capacitaŃii energetice aferente cotei de participare a municipiului Orăştie şi predarea
către operatorul SC Enel DistribuŃie Banat S.A a capacitaŃii energetice aferente cotei de
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participare echivalentă cu investiŃia eficientă a obiectivului de investiŃii “Realizarea
reŃelei electrice de joasă tensiune în zona str.Progresului din municipiul Orăştie”.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe construită prin fonduri ANL situată în
blocul nr.82, apartamentul nr.5 din municipiul Orăştie, str.Pricazului.
D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Petre Radu arată că, în comisia pentru administraŃie locală, proiectul
de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului
de hotărâre este 13 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.50/2017 privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei
locuinŃe construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.82, apartamentul nr.5 din
municipiul Orăştie, str.Pricazului.
La punctul 6 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere a unui spaŃiu
situat în Orăştie, str.Unirii, nr.28.
D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-nii consilieri Petre Radu şi Stănculesc Valentin dau citire, pe rând, rapoartelor de
avizare ale comisiei pentru administraŃie locală şi al comisiei pentru servicii şi comerŃ.
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.
Este adoptată Hotărârea nr.51/2017 privind aprobarea prelungirii duratei
contractului de închiriere a unui spaŃiu situat în Orăştie, str.Unirii, nr.28.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
acordarea unei sume de bani familiilor din Orăştie care au împlinit 50 de ani de
căsătorie.
D-l secretar Teodor Iordan dă citire raportului întocmit de Compartimentul Stare
civilă.
D-l consilier łambă Alin 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.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.52/2017 privind acordarea unei sume de bani familiilor din
Orăştie care au împlinit 50 de ani de căsătorie.
La punctul 8 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea cheltuielilor aferente deplasării unei delegaŃii a Municipiului
Orăştie în oraşul înfrăŃit Fenouillet – FranŃa în perioada 18 – 26 aprilie 2017.
D-na ec.Doboş Carmen prezintă raportul întocmit de Biroul Dezvoltare Locală şi
Proiecte.
D-l consilier łambă Alin dă citire raportului de avizare al comisiei economice.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, atât în proiectul de hotărâre, cât şi în raportul
compartimentului de specialitate se menŃionează că, scopul deplasării delegaŃiei este
acela al realizării unui schimb de experienŃă pe probleme administrative. Totodată,
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dânsul arată că, de obicei componenŃa delegaŃiei se stabilea în cadrul şedinŃei, acum însă
este altfel.
D-l secretar arată că, autorităŃile din Fenouillet au solicitat comunicarea din timp a
componentei delegaŃiei şi acesta este motivul pentru care au fost nominalizaŃi membrii,
urmând ca, pe lângă cele 8 persoane vor mai face deplasarea încă 8 persoane de la
Centrul de zi, ca parte dintr-un proiect finanŃat din fonduri europene.
D-l consilier Molocea Mihai arată că, din câte se vede din delegaŃie fac parte solişti
şi instrumentişti, poate ar fi fost mai bine ca scopul să fi fost administrativ-cultural.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului
de hotărâre este de 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 12 voturi „pentru” şi 5 abŃineri.
Se adoptă Hotărârea nr.53/2017 privind aprobarea cheltuielilor aferente deplasării
unei delegaŃii a Municipiului Orăştie în oraşul înfrăŃit Fenouillet – FranŃa în perioada 18
– 26 aprilie 2017.
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 2017 în
vederea suportării cheltuielilor ocazionate de vizita unei delegaŃii olandeze din oraşul
înfrăŃit Sliedrecht – Olanda în perioada 3 – 7 aprilie 2017.
D-na ec.Doboş Carmen prezintă raportul întocmit de Biroul Dezvoltare Locală şi
Proiecte.
D-l consilier łambă Alin 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.54/2017 privind alocarea unei sume de bani din bugetul
local al municipiului Orăştie pe anul 2017 în vederea suportării cheltuielilor ocazionate
de vizita unei delegaŃii olandeze din oraşul înfrăŃit Sliedrecht – Olanda în perioada 3 – 7
aprilie 2017.
La punctul 10 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a execuŃiei bugetare pe anul 2016 al
Regiei Publice Locale Ocolul Silvic ”Valea Orăştiei” R.A Orăştie.
D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier łambă Alin 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.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.55/2017 privind aprobarea contului de încheiere a execuŃiei
bugetare pe anul 2016 al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic ”Valea Orăştiei” R.A
Orăştie.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic
„Valea Orăştiei” pe anul 2017.
D-l consilier Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
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D-l ing.Cristea Ioan, şeful Regiei Publice Locale Ocolul Silvic „Valea Orăştiei”
face o detaliere a bugetului de venituri şi cheltuieli al regiei.
D-l consilier łambă Alin dă citire raportului de avizare al comisiei economice.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că, trebuie avută în vedere suplimentarea cantităŃii
de lemn de foc pentru populaŃie, iar în acest sens se va face o adresa din partea
municipalităŃii.
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.56/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic „Valea Orăştiei” pe anul 2017.
La punctul 12 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcŃii şi organigramei Spitalului
Municipal Orăştie.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-na consilier Cîndea LenuŃa arată că, în comisia pentru învăŃământ, sănătate,
sport, cultură şi culte, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l 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.
Se adoptă Hotărârea nr.57/2017 privind aprobarea modificării statului de funcŃii şi
organigramei Spitalului Municipal Orăştie.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
stabilirea unor măsuri referitoare la finanŃările nerambursabile alocate de la bugetul
local al municipiului Orăştie.
D-l director Costoiu Calin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier Sechi Dan solicită preşedintelui de şedinŃă permisiunea de a se retrage
de la lucrările Consiliului, din motive profesionale.
D-l consilier łambă Alin arată că, în urma discuŃiilor purtate în cadrul comisiei
economice, aceasta propus modificarea cuantumului sumelor alocate de la bugetul local
pentru finanŃările nerambursabile, după cum urmează : pe domeniul „Sport” – 35.000
lei, pe domeniul „Cultură” – 90.000 lei, pe domeniul „Culte” – 230.000 lei şi pe
domeniul „EducaŃie” – 30.000 lei.
D-l consilier Petre Radu dă citire raportului de avizare al comisiei pentru
administraŃie locală.
D-l consilier Bulz Dionisie propune ca proiectul de hotărâre să fie dezbătut şi votat
pe articole.
D-l Trepteş Sorin membru al AsociaŃiei „4x4 Travel Raid” Orăştie arată că,
asociaŃia nu a fost notificată de către Primărie sau Consiliul local cu privire la faptul că,
nu ar fi achitat cei 10% ca şi contribuŃie proprie la proiect. În aceeaşi ordine de idei,
arată că, prin proiectul de hotărâre se propune abrogarea poziŃiei nr.2 din anexa la HCL
nr.63/2016 prin care asociaŃiei i s-a aprobat suma de 6 mii lei. Dânsul arată că, asociaŃia
a depus o adresă în data de 16.03.2017 înregistrată la Primărie şi adresată Consiliului
local prin care se solicită, să se motiveze în fapt şi în drept, motivul pentru care nu a fost
virată suma de 6 mii lei, cu toate că, a fost depus decontul final, care până la această
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dată este valabil, nu a fost primit niciun înscris din partea Primăriei sau a Consiliului că
acest decont final nu ar fi legal. Prin proiectul de hotărâre se propune abrogarea unui
contract din 2014, ori dacă în anul 2014 AsociaŃia Travel Raid nu şi-a îndeplinit
obligaŃiile contractuale, de ce s-a mai încheiat în anul 2015 un alt contract de
rambursare, care a şi fost achitat, în anul 2016 s-a mai încheiat încă un contract care nu
a fost achitat şi întrebarea care se pune este dacă nu era controlul CurŃii de Conturi s-ar
fi virat suma de 6 mii lei. Timp 3 ani de zile proiectul a fost finanŃat şi au fost depuse
toate deconturile, acum se vine şi se spune că nu este în regulă. Dânsul arată că, în anul
2014 au fost încheiate două contracte, în prima faza a fost un contract de colaborare
între Primărie şi asociaŃie prin care cea din urmă a organizat un concurs ce a fost inclus
în cadrul manifestărilor organizate cu ocazia Maialului Orăştian. Ulterior a fost încheiat
un contract de finanŃare, fiindcă s-a constatat că, nu e bine să fie de colaborare, că dacă
vine Curtea de Conturi, deci funcŃionarii din cadrul Primăriei nu au fost în stare să vadă
dacă decontul nostru este sau nu valabil. Ulterior în anul 2015 a fost încheiat un nou
contract de finanŃare care a trecut de controlul comisiilor, banii alocaŃi au fost achitaŃi.
În luna mai 2016 oare nu s-a ştiut că acel contract din 2014 nu a fost legal şi să nu se
mai încheie alt contract. După controlul CurŃii de Conturi de ce nu am fost notificaŃi că,
AsociaŃia Travel Raid are nereguli cu privire la contractele desfăşurate, respectiv 2014.
Bugetul pe anul 2016 s-a încheiat banii nu au fost viraŃi din cauza funcŃionarilor din
Primărie, s-a depus decontul, se vine acum şi se cere abrogarea poziŃiei cu privire la
asociaŃie.
D-l director Costoiu Călin arată că, în anul 2015 a fost încheiat un contract de
finanŃare, fiindcă controlul CurŃii de Conturi a fost ulterior datei la care în anul 2015 a
fost încheiat contractul, iar decizia CurŃii ne-a fost comunicată în data de 22.04.2016.
D-l Trepteş Sorin arată că, hotărârea prin care s-a aprobat finanŃarea pentru anul
2016 a fost adoptata în luna mai.
D-l director Costoiu Călin arată că, hotărârea prin care s-a aprobat suma a fost
contestată, iar contestaŃia suspendă executarea, iar cererea de suspendare este definitivă.
D-l consilier Paşca Ioan este de părere că, dacă actele nu au fost depuse la termen,
Curtea de Conturi când a venit nu a avut la dispoziŃie acele documente, dacă există
nemulŃumiri din partea asociaŃiei, se poate contesta decizia, dacă se consideră că,
aceasta este nelegală, nu stăm să facem instanŃă în Consiliu.
D-l Trepteş Sorin arată că, are dovada că actele au fost depuse şi înregistrate la
Primărie.
D-l director Costoiu Călin arată că, potrivit raportului de control al CurŃii de
Conturi s-a reŃinut că, Primăria a făcut plăŃi în sumă de 7.566 lei către AsociaŃia Travel
Raid Orăştie pentru activităŃi care au fost începute sau finalizate în afara contractului de
finanŃare din anul 2014 s-a constatat că din actele depuse de către asociaŃie nu s-a făcut
dovada contribuŃiei proprii de 10% din valoarea proiectului, beneficiarul prezentând
facturi şi bonuri fiscale provenind din perioada ulterioară desfăşurări proiectului.
D-l Trepteş Sorin arată că, aşa cum a mai spus în anul 2014 a fost încheiat un
contract de colaborare, care ulterior s-a transformat în contract de finanŃare potrivit
Legii nr.350/2005, ulterior terminării proiectului s-au depus deconturile solicitate de
reprezentanŃii Primăriei.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, exista obligaŃia depunerii decontului şi a tuturor
actelor solicitate în intervalul respectiv, nu înaintea încheierii contractului.
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D-l Trepteş Sorin arată că, potrivit prevederilor contractuale, reprezentanŃii
Primăriei aveau obligaŃia să ne comunice dacă mai trebuie depuse acte şi să se facă
dovada că am fost notificaŃi să mai depunem acte la decont. În final dânsul arată că, să
înŃeleagă că HCL nr.63/2016, este nelegală.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, hotărârea este legală atâta timp cât are avizul de
legalitate din partea InstituŃiei Prefectului, iar Consiliul lucrează pe documentele puse la
dispoziŃie de către Primărie, proiectul de hotărârea este însoŃit de actele preparatorii.
Totodată, dânsul arată că, se poate depune contestaŃie împotriva actelor respective.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, referitor la art.4 din proiectul de hotărârea,
având în vedere cele expuse cu privire la contractele de finanŃare din 2014 şi până în
2016 inclusiv, nu ştim dacă avem dreptul să abrogăm poziŃia nr.2 din anexa la HCL
nr.63/2016 şi propunerea dânsului este de a elimina articolul 4 al proiectului.
D-na consilier Ardelean Alina solicită permisiunea de a se retrage de la lucrările
şedinŃei, invocând motive personale.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentului comisiei economice şi a proiectului de hotărârea este de 10 voturi.
Amendamentul comisiei economice se supune la vot şi se aprobă cu
11 voturi
„pentru” şi 4 abŃineri.
Este supus la vot art.1 al proiectului de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Se supune la vot art.2 al proiectului de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Preşedintele de şedinŃă arată că, la art.3 trebuie desemnaŃi membri comisiei de
evaluare şi selecŃie a solicitărilor de finanŃări nerambursabile de la bugetul local al
municipiului Orăştie şi solicită să se facă propuneri nominale în acest sens.
D-l consilier łambă Alin Adam îl propune pe d-l consilier Paşca Ioan.
D-l consilier Popa Dorin Ioan propune ca din comisie să facă d-l consilier Bulz
Dionisie.
D-l consilier Stănculesc Valentin Silviu îl propune pe d-l consilier Pîndărelu
Nicolae.
D-l consilier Petre Radu propune ca din comisie să facă parte d-l consilier łambă
Alin Adam.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian îl propune pe d-l consilier Popa Dorin Ioan.
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.
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.
10

Apoi, preşedintele de şedinŃă şi d-l secretar procedează la numărarea voturilor în
public şi întocmesc un proces verbal constatator al rezultatului votării, arătând că cei 15
consilieri prezenŃi au votat, iar cei 5 membri propuşi au obŃinut fiecare cate 15 voturi
„pentru”, fiind aleşi ca membri ai comisiei.
Propunerea d-lui consilier Bulz Dionisie se supune la vot şi este respinsă cu 5
voturi „pentru” şi 10 voturi „împotrivă”.
Este supus la vot art.4 al proiectului de hotărâre, aceasta fiind aprobat cu 10 voturi
„pentru” şi 5 voturi „împotrivă”.
Se supune la vot art.5 al proiectului de hotărâre fiind aprobat cu
14 voturi
„pentru” şi o abŃinere.
Articolele 6 şi 7 ale proiectului de hotărâre sunt supuse, pe rând, la vot şi aprobate
in unanimitate.
Proiectul de hotărâre în ansamblu este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Este adoptată Hotărârea nr.58/2017 privind stabilirea unor măsuri referitoare la
finanŃările nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Orăştie.
La punctul 14 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al statului şi administrarea
Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea militară 0451 Deva în domeniul public al
municipiului Orăştie şi administrarea Consiliului local Orăştie a unui teren extravilan.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier łambă Alin arată că, 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 13 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.59/2017 privind solicitarea trecerii din domeniul public
al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea militară 0451
Deva în domeniul public al municipiului Orăştie şi administrarea Consiliului local
Orăştie a unui teren extravilan.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
propunerea restituirii unor terenuri foştilor proprietari.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de Compartimentul Juridiccontencios.
D-l consilier Petre Radu dă citire raportului de avizare al comisiei pentru
administraŃie locală.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre
este de 13 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.60/2017 privind propunerea restituirii unor terenuri foştilor
proprietari.
La punctul 16 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind modificarea HCL nr.41/2016 referitoare la atribuirea cu chirie a unei
camere din imobilul situat în municipiul Orăştie, str.Acad.D.Prodan, nr.2.
D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
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D-l consilier Petre Radu prezintă raportul de avizare al comisiei pentru
administraŃie locală.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului
de hotărâre este de 13 voturi.
Acesta se supune la vot fiind consemnate 10 voturi „pentru”, iar
5 consilieri
s-au abŃinut de la vot, acesta fiind respins nefiind întrunit cvorumul legal prevăzut de
lege.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
modificarea HCL nr.151/2016 referitoare la aprobarea prelungirii contractelor de
închiriere şi a metodologiei de calcul a chiriei lunare a locuinŃelor A.N.L din municipiul
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 13 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.61/2017 privind modificarea HCL nr.151/2016
referitoare la aprobarea prelungirii contractelor de închiriere şi a metodologiei de calcul
a chiriei lunare a locuinŃelor A.N.L din municipiul Orăştie.
La punctul 18 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind modificarea HCL 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.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier Petre Radu dă citire raportului de avizare al comisiei pentru
administraŃie locală.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului
de hotărâre este de 13 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.62/2017 privind modificarea HCL 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 arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
revocarea HCL nr.174/2016 referitoare la aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe
construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.84 din municipiul Orăştie,
str.Pricazului.
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 consilier Stoica Constantin întreabă ce se întâmplă în această situaŃie cu
chiriaşul? I se răspunde de către d-l secretar care arată că, din câte ştie locuinŃa nu a fost
încă ocupată.
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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.
Este adoptată Hotărârea nr.63/2017
de hotărâre privind revocarea HCL
nr.174/2016 referitoare la aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe construită prin
fonduri ANL situată în blocul nr.84 din municipiul Orăştie, str.Pricazului.
La punctul 20 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind modificarea HCL nr.175/2016 referitoare la aprobarea închirierii unui
spaŃiu situat în Orăştie, str.N.Bălcescu, nr.16, ca sediu pentru AlianŃa Liberalilor şi
DemocraŃilor – OrganizaŃia Orăştie.
D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier Petre Radu prezintă raportul de avizare al comisiei pentru
administraŃie locala.
D-l secretar Teodor Iordan arata ca, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului
de hotărâre este de 13 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.64/2017 privind modificarea HCL nr.175/2016 referitoare
la aprobarea închirierii unui spaŃiu situat în Orăştie, str.N.Bălcescu, nr.16, ca sediu
pentru AlianŃa Liberalilor şi DemocraŃilor – OrganizaŃia Orăştie.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
modificarea şi completarea HCL nr.197/2016 referitoare la stabilirea impozitelor şi
taxelor locale pentru anul 2017.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier Petre Radu arată că, în comisia pentru administraŃie locală, proiectul
de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre
este de 10 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi „pentru”, iar
3 consilieri
s-au abŃinut de la vot (Chira Adriana, Molocea Mihai Iulian şi Stoica Constantin
Nicolae).
Este adoptată Hotărârea nr.65/2017 privind modificarea şi completarea HCL
nr.197/2016 referitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017.
La punctul 22 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 Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier Petre Radu prezintă raportul de avizare al comisiei pentru
administraŃie locală.
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.
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Se adoptă Hotărârea nr.66/2017 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 arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea numărului şi cuantumului burselor şcolare până la sfârşitul anului 2017.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier łambă Alin arată că in comisia economică, proiectul de hotărâre a
fost avizat favorabil.
D-l consilier Popa Dorin este de părere că, este de neconceput să nu putem să
acoperim toate solicitările de bursă la un buget de 420 miliarde, cum să departajezi cei
23 de elevi care au acelaşi punctaj şi să acorzi doar 15 burse.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, şi anul trecut au fost discuŃii şi s-a solicitat
directorilor să îşi facă aceeaşi grila de evaluare.
D-l consilier Stoica Constantin consideră că, trebuie să dăm dovadă de maturitate
cu privire la acest proiect, să ne exercităm prerogativele şi să luam o decizie care să fie
în favoarea elevilor, avem în Consiliu profesori să îşi exprime părerea cu privire la
această problemă. În aceeaşi ordine de idei, dânsul arată că, să ne punem în situaŃia
copiilor, să nu facem discriminare între elevi, cum să acordăm burse doar pentru 15
elevi, când în mod normal au dreptul 23 şi este de părere că, trebuie să suplimentăm
bugetul pentru acordarea burselor.
D-l viceprimar łambă Alin arată că, dacă situaŃia este cea prezentată, trebuie să
reanalizăm problema şi să o rezolvăm în favoarea elevilor şi să acordăm burse elevilor
care au acest drept.
D-l consilier Ionică Mircea arată că, toată problema porneşte de la discriminarea
făcută de Legea educaŃiei naŃionale, dacă elevul se încadrează şi primeşte bursă socială,
chiar dacă are medie pentru bursă de merit, nu poate să o primeasc şi pe cea de a doua.
Totodată, dânsul mai arată că, bugetarea se face în luna septembrie pe propunerile
comunicate în luna martie şi cu aplicare pentru anul şcolar următor.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, discuŃii există doar cu privire la bursele de
merit, din discuŃia cu d-na director economic aceasta i-a comunicat că, a existat o
întrevedere cu directorii şcolilor şi nu au fost obiecŃii cu privire la sumele alocate.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, din calculele preliminarii nu au fost probleme,
însă ulterior s-a constatat ca banii alocaŃi nu ajung pentru acordarea tuturor burselor.
D-l consilier Ştefănie Maria este de părere că, nu este în regulă o asemenea situaŃie,
într-adevăr sunt probleme doar în legătură cu bursele de merit, este dificil să faci
departajarea între elevi care au aceeaşi medie şi acelaşi punctaj şi e clar că trebuie găsită
cea mai buna soluŃie.
D-l consilier Paşca Ioan propune amânarea proiectului de hotărâre până la
lămurirea tuturor aspectelor.
Propunerea d-lui consilier Paşca Ioan se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate
de voturi.
La punctul 24 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind modificarea HCL nr.195/2016 referitoare la însuşirea rapoartelor de
evaluare şi a vânzării terenului intravilan situat în Orăştie, str.dr.Stelian Ivaşcu, nr.2 şi
nr.4.
D-l secretar Teodor Iordan prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
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D-l consilier łambă Alin 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 13 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.67/2017 privind modificarea HCL nr.195/2016
referitoare la însuşirea rapoartelor de evaluare şi a vânzării terenului intravilan situat în
Orăştie, str.dr.Stelian Ivaşcu, nr.2 şi nr.4.
În continuare, d-l primar Ovidiu Bălan face o prezentare succintă a raportului
privind starea economică şi socială a municipiului Orăştie pe anul 2016.
La ultimul punct al ordinii de zi, „Întrebări-interpelări”, d-l consilier Stoica
Constantin solicită d-lui primar să se găsească o soluŃie pentru asigurarea ordinii si
protecŃiei copiilor de către PoliŃia Comunitară în incinta unităŃilor şcolare, este vorba de
protecŃia şi siguranŃa elevilor, care este o problemă vitală.
D-l primar arată că, această problemă va fi reanalizata, o parte a personalului
PoliŃiei Locale a fost detaşat la paza unei obiectiv, unde nu exista posibilitatea
supravegherii video, între timp s-a reuşit racordarea acestuia la reŃeaua electrică şi în
momentul în care se va realiza acest lucru, mai mult ca sigur se va reveni la asigurarea
pazei la unităŃile şcolare, însă nu poate preciza o dată anume.
D-l consilier Dungan Dorian semnalează problema, proprietarilor de câini ce merg
cu aceştia în lesă, în parcul municipal şi câinii îşi fac nevoile, iar concetăŃenii care vin
cu copii sunt deranjaŃi de mizeria pe care aceştia o lasă şi să se ia măsuri împotriva
acestora.
D-l primar arată că, se va discuta şi analiza aceasta problemă şi se vor lua măsurile
care se impun, dacă sunt prevăzute sancŃiuni în regulamentul de funcŃionare a parcului
şi daca nu îl vom modifica ca atare.
D-l consilier Bulz Dionisie readuce în atenŃia d-lui primar problema mediatorului
şcolar, acesta să fie prezent măcar 2 zile sau 4 ore, în răspunsul primit ni s-a răspuns să
solicităm cu 2 zile înainte când este nevoie.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că, atunci când este necesar să se solicite, iar aceasta
să îşi facă treaba, să întocmească un raport în legătură cu activitatea desfăşurată.
În încheiere d-l primar arată că, în legătură cu realizarea de locuinŃe pentru medici,
a discutat şi cu d-na manager Achim să vedem unde este mai bine sa fie amplasate
acestea şi câte solicitări sunt în acest sens, iar în ceea ce priveşte amenajarea unor
locuinŃe de serviciu pentru cadrele didactice şi aici trebuie să discutăm, daca este
oportun sau nu.
D-l viceprimar arată că, în cazul profesorilor în momentul de faŃă aceştia
beneficiază de decontarea navetei şi nu ştim dacă vor exista şi pe viitor solicitări.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinŃă,
jr.Paşca Ioan

Secretar,
jr.Teodor Iordan
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