ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 27.04.2017 cu ocazia şedinŃei ordinare a Consiliului local al
municipiului Orăştie.
Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită.
Cei 19 consilieri sunt prezenŃi la şedinŃă.
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 ordinare din data de 30.03.2017 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 Planului Anual de AcŃiune privind
serviciile sociale pe anul 2017 la nivelul municipiului Orăştie. 2.Proiect de hotărâre
privind aprobarea Programului anual al achiziŃiilor publice pentru anul 2017.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaŃie publică a unui
teren situat în PiaŃa agroalimentară din municipiul Orăştie, str.Grădiştei.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinŃe construite din
fonduri ANL situate în blocul nr.81 şi 82 din str.Pricazului, municipiul Orăştie
solicitate de titularii contractelor de închiriere.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinŃe construite din
fonduri ANL situate în blocul nr.81 din str.Pricazului, municipiul Orăştie solicitate de
titularii contractelor de închiriere.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinŃe construite din
fonduri ANL situate în blocul nr.84 din str.Pricazului, municipiul Orăştie solicitate de
titularii contractelor de închiriere.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe
construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.81, apartamentul nr.8 din municipiul
Orăştie, str.Pricazului.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe
construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.82, apartamentul nr.12 din municipiul
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Orăştie, str.Pricazului.
9.Proiect de hotărâre privind utilizarea materialelor rezultate din demolarea
imobilului situat în str.CetăŃii, nr.7 din municipiul Orăştie.
10.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe şi tarife pentru utilizarea
terenurilor de tenis şi minifotbal proprietatea municipiului Orăştie situate în
str.Pricazului, f.n.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării fondurilor din bugetul local
pe anul 2017 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 2017 în municipiul Orăştie.
12.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al
municipiului Orăştie pe anul 2017 în vederea organizării „Maialului Orăştian”.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziŃionării unor servicii juridice de
consultanŃă, asistenŃă şi reprezentare de la un avocat.
14.Proiect de hotărâre privind constatarea situaŃiei juridice a unor terenuri
intravilane situate pe raza Municipiului Orăştie.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului arhivistic al Primăriei
municipiului Orăştie şi serviciilor publice subordonate Consiliului local.
16.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.42/2017 referitoare la aprobarea
atribuirii cu chirie a unei locuinŃe construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.84,
apartamentul nr.11 din municipiul Orăştie, str.Pricazului.
În afara ordinii de zi, d-l primar propune :
17.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de
consilier al d-lui RADU ION şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta.
18.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier.
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuŃiei bugetelor pe trimestrul I al
anului 2017.
20.Proiect 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.
21.Informare a PoliŃiei Locale Orăştie privind activitatea desfăşurată pe
trimestrul I al anului 2017.
Proiectul ordinii de zi împreună cu completările ulterioare este supus la vot si
aprobat in unanimitate.
Preşedintele de şedinŃă propune ca şedinŃă să înceapă cu dezbaterea proiectelor
de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la poziŃiile nr.17 şi 18.
Propunerea se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
D-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind constatarea
încetării de drept a mandatului de consilier al d-lui RADU ION şi declararea ca vacant
a locului ocupat de acesta.
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.
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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.
Este adoptată Hotărârea nr.75/2017 privind constatarea încetării de drept a
mandatului de consilier al d-lui RADU ION şi declararea ca vacant a locului ocupat
de acesta.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind validarea mandatului unui consilier.
D-l consilier Petre Radu dă citire raportului de avizare al comisiei pentru
administraŃie locală.
D-l secretar Teodor Iordan propune o pauză de 10 minute pentru verificarea
întrunirii condiŃiilor legale şi întocmirii raportului comisiei de validare.
D-l consilier Ionică Mircea dă citire raportului comisiei de validare în care se
arată că, în urma examinării întrunirii condiŃiilor necesare alegerii unui consilier în
Consiliul local al municipiului Orăştie, propune validarea mandatului d-nei Şerban
Angela Liliana.
D-l consilier Paşca Ioan supune la vot validarea mandatului de consilier local al
d-nei Şerban Angela Liliana. Propunerea făcută se aprobă în unanimitate.
D-na Şerban Angela Liliana dă citire textului jurământului, cu mână pe
ConstituŃie şi Biblie şi rosteşte cuvântul „JUR”, după care îl semnează în două
exemplare.
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.76/2017 privind validarea mandatului unui consilier.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea Planului Anual de AcŃiune privind serviciile sociale pe anul 2017 la nivelul
municipiului Orăştie.
D-na ec.Oltean Mihaela prezintă raportul întocmit de Serviciul Public de
Asistenta Sociala Orăştie.
D-l consilier Petre Radu dă citire raportului de avizare al comisiei pentru
administraŃie 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 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.77/2017 privind aprobarea Planului Anual de AcŃiune
privind serviciile sociale pe anul 2017 la nivelul municipiului Orăştie.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea Programului anual al achiziŃiilor publice pentru anul 2017.
D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier łambă Alin dă citire raportului de avizare al comisiei economice.
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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.78/2017 privind aprobarea Programului anual al
achiziŃiilor publice pentru anul 2017.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea închirierii prin licitaŃie publică a unui teren situat în PiaŃa
agroalimentară din municipiul Orăştie, str.Grădiştei.
D-l director Hosu Radu dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.
D-nii consilieri łambaă Alin şi Stănculesc Valentin prezintă, pe rând, rapoartele
de avizare ale comisiei economice şi comisiei pentru servicii şi comerŃ.
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.79/2017 privind aprobarea închirierii prin licitaŃie
publică a unui teren situat în PiaŃa agroalimentară din municipiul Orăştie,
str.Grădiştei.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea unui schimb de locuinŃe construite din fonduri ANL situate în blocul nr.81
şi 82 din str.Pricazului, municipiul Orăştie solicitate de titularii contractelor de
închiriere.
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 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.80/2017 privind aprobarea unui schimb de locuinŃe
construite din fonduri ANL situate în blocul nr.81 şi 82 din str.Pricazului, municipiul
Orăştie solicitate de titularii contractelor de închiriere.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea unui schimb de locuinŃe construite din fonduri ANL situate în blocul nr.81
din str.Pricazului, municipiul Orăştie solicitate de titularii contractelor de închiriere.
D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
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.
Aceasta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.81/2017 privind aprobarea unui schimb de locuinŃe
construite din fonduri ANL situate în blocul nr.81 din str.Pricazului, municipiul
Orăştie solicitate de titularii contractelor de închiriere.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea unui schimb de locuinŃe construite din fonduri ANL situate în
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blocul nr.84 din str.Pricazului, municipiul Orăştie solicitate de titularii contractelor de
închiriere.
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.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.82/2017 privind aprobarea unui schimb de locuinŃe
construite din fonduri ANL situate în blocul nr.84 din str.Pricazului, municipiul
Orăştie solicitate de titularii contractelor de închiriere.
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.81, apartamentul nr.8 din municipiul Orăştie, str.Pricazului.
D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
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.
Este adoptată Hotărârea nr.83/2017 privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei
locuinŃe construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.81, apartamentul nr.8 din
municipiul Orăştie, str.Pricazului.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe construită prin fonduri ANL situată în
blocul nr.82, apartamentul nr.12 din municipiul Orăştie, str.Pricazului.
D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
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.
Se adoptă Hotărârea nr.84/2017 privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei
locuinŃe construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.82, apartamentul nr.12 din
municipiul Orăştie, str.Pricazului.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
utilizarea materialelor rezultate din demolarea imobilului situat în str.CetăŃii, nr.7 din
municipiul Orăştie.
D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Stănculesc Valentin dă citire raportului de avizare al comisiei
pentru servicii şi comerŃ.
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.
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Se adoptă Hotărârea nr.85/2017 privind utilizarea materialelor rezultate din
demolarea imobilului situat în str.CetăŃii, nr.7 din municipiul Orăştie.
În continuare, d-l viceprimar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotarare
privind stabilirea unor taxe şi tarife pentru utilizarea terenurilor de tenis şi minifotbal
proprietatea municipiului Orăştie situate în str.Pricazului, f.n.
D-l director Hosu Radu dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier łambă Alin arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre a
fost avizat favorabil.
D-na consilier Chira Adriana arată că, în ceea ce priveşte sala de sport din
str.Pricazului este de părere că aceasta ar trebui mai bine întreŃinută, să se facă
curăŃenie mult mai des, fiindcă este foarte mult praf, Ńinând cont că, este folosită de
către elevi, dar şi de către cei care practică sportul.
D-l viceprimar arată că, sala de sport a fost dată în urmă cu câŃiva ani în
administrarea Consiliului de administraŃie al Şcolii Gimnaziale “D.Stanca” şi acesta
stabileşte tarifele de închiriere, dar va lua legătura cu persoanele responsabile în
sensul rezolvării acestor neajunsuri.
D-l consilier Molocea Mihai este de părere că, ar trebui reglementată această
situaŃie anormală în ceea ce priveşte sala de sport.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, aceste săli de sport au construite şi puteau
funcŃiona doar pe lângă o unitate de învăŃământ, de la data dării în folosinŃă în anul
2004, aceasta se află în administrarea şcolii, acum depinde ce este stipulat în contract,
dacă nu este prevăzut că, este obligatoriu să funcŃionează doar pe lângă o şcoală,
atunci se poate lua o decizie în acest sens, oricum sala se află în proprietatea
municipiului Orăştie.
D-l viceprimar arată că, sala de sport existentă în incinta şcolii este de dimensiuni
reduse, de aceea s-a hotărât construirea respectivei sălii de sport, în care se desfăşoară
orele de sport, din punctul de vedere al dânsului nu ar trebui să încărcăm organigrama
cu încă un post şi sala poate să rămână în continuare în administrarea unităŃii de
învăŃământ.
D-l consilier Molocea Mihai arată că, în proiectul de hotărâre este prevăzut că,
închirierea terenului de tenis pentru o oră, tariful va fi de 20 lei, iar pentru o oră şi 30
minute, tariful perceput va fi de 15 lei, cred că este o greşeală de redactare tarifele
fiind inversate.
D-l viceprimar arată că este o eroare de redactare, în expunerea de motive şi în
raportul de specialitate fiind trecute corect şi propune ca tarifele pentru închirierea
terenului de tenis, să fie de 15 lei pentru utilizarea terenului pentru o oră şi de 20 lei
pentru utilizarea terenului pentru o oră şi 30 minute.
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 unanimitate de
voturi.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în
unanimitate.
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Este adoptată Hotărârea nr.86/2017 privind stabilirea unor taxe şi tarife pentru
utilizarea terenurilor de tenis şi minifotbal proprietatea municipiului Orăştie situate în
str.Pricazului, f.n.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea repartizării fondurilor din bugetul local pe anul 2017 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
2017 în municipiul Orăştie.
D-l ing.Pistol Eugen prezinta raportul întocmit de Casa de Cultură “Alexandru
GrozuŃă” Orăştie.
D-l consilier łambă Alin dă citire raportului de avizare al comisiei economice.
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 consilier Stoica Constantin arată că, pentru organizarea spectacolelor de
teatru este prevăzută alocarea sumei de 33.000 lei, este o suma cam mare Ńinând cont
că, nu s-au organizat decât un spectacol pe lună. Totodată, dânsul arată că, ar trebui să
se aibă în vedere să fie anunŃaŃi şi consilierii locali, când au loc asemenea evenimente.
D-l ing.Pistol Eugen arată că, de la începutul anului au fost organizate câte 2
spectacole lunar, unul pentru copii şi celălalt pentru adulŃi, mediatizarea acestora s-a
făcut în presa locală, precum şi prin afişaj în diferite zone ale municipiului.
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.87/2017 privind aprobarea repartizării fondurilor din
bugetul local pe anul 2017 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 2017 în municipiul Orăştie.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăştie pe anul
2017 în vederea organizării „Maialului Orăştian”.
D-l ing.Pistol Eugen dă citire raportului întocmit de Casa de Cultură “Alexandru
GrozuŃă” Orăştie.
D-l consilier łambă Alin prezintă raportul de avizare al comisiei economice.
D-l primar Ovidiu Bălan este de părere că, ar trebui să aducem la ambele genuri
de muzică artişti cunoscuŃi, decât să avem un program cu artişti mai puŃin cunoscuŃi.
D-l ing.Pistol Eugen arată că, la muzică populară s-a luat legătura cu d-l Ioan
Bocşa, dar din păcate, dânsul în perioada respectivă nu va fi în Ńară, având deja alte
angajamente, dar putem să luăm legătura cu alŃi artişti, dacă există anumite preferinŃe,
să se facă propuneri în acest sens.
D-l consilier Stoica Constantin arată că, avem în judeŃ două interprete de muzică
populară,, care sunt foarte cunoscute şi apreciate, şi anume Mariana Anghel şi
Mariana Deac, să se ia legătura cu dânsele, şi nu cred că, nu ar fi dispuse să vină să
cânte la Maial.
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D-l ing.Pistol Eugen arată că, acestea au mai fost şi au cântat cu ocazia
organizării altor spectacole, dar se poate lua legătura cu dânsele, dar şi cu alŃi artişti.
D-l primar întreabă dacă la muzică uşoară avem ceva concret, cu cine s-a luat
discutat în acest sens. D-l ing.Pistol Eugen arată că, există 2 variante, prima este Cristi
Minculescu împreună cu Iris şi a doua este DirecŃia 5.
D-l consilier Molocea Mihai arată că, Iris cântă acum într-o nouă formulă, au mai
fost în zonă şi sincer nu mai sunt ce au fost, în schimb DirecŃia 5 nu a fost la Orăştie şi
ar fi mult mai apreciaŃi.
D-l primar este de părere că, spectacolele ar trebuie programate mai devreme,
artiştii consacraŃi să evolueze de exemplu de la ora 19, dacă recitalul este la ora 21, sar putea să nu fie un public atât de numeros.
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.88/2017 privind alocarea unei sume de bani din
bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2017 în vederea organizării „Maialului
Orăştian”.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea achiziŃionării unor servicii juridice de consultanŃă, asistenŃă şi reprezentare
de la un avocat.
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 10 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu 16 voturi „pentru”, iar
3
consilieri s-au abŃinut de la vot.
Se adoptă Hotărârea nr.89/2017 privind aprobarea achiziŃionării unor servicii
juridice de consultanŃă, asistenŃă şi reprezentare de la un avocat.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
constatarea situaŃiei juridice a unor terenuri intravilane situate pe raza Municipiului
Orăştie.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-nii consilieri Petre Radu şi łambă Alin dau citire, pe rând, rapoartelor de
avizare ale comisiei pentru administraŃie locală şi comisiei pentru urbanism.
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.
Este adoptată Hotărârea nr.90/2017 privind constatarea situaŃiei juridice a unor
terenuri intravilane situate pe raza Municipiului Orăştie.
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În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea nomenclatorului arhivistic al Primăriei municipiului Orăştie şi
serviciilor publice subordonate Consiliului local.
D-l director Costoiu Calin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier Petre Radu arată că, în comisia pentru administraŃie locală, proiectul
de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se adoptă Hotărârea nr.91/2017 privind aprobarea nomenclatorului arhivistic al
Primăriei municipiului Orăştie şi serviciilor publice subordonate Consiliului local.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
revocarea HCL nr.42/2017 referitoare la aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe
construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.84, apartamentul nr.11 din municipiul
Orăştie, str.Pricazului.
D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Petre Radu dă citire raportului de avizare al comisiei pentru
administraŃie locală.

D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre
este de 13 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Este adoptată Hotărârea nr.92/2017
privind revocarea HCL nr.42/2017
referitoare la aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe construită prin fonduri ANL
situată în blocul nr.84, apartamentul nr.11 din municipiul Orăştie, str.Pricazului.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea execuŃiei bugetelor pe trimestrul I al anului 2017.
D-na director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
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.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se adoptă Hotărârea nr.93/2017 privind aprobarea execuŃiei bugetelor pe
trimestrul I al anului 2017.
În continuare, d-l primar arată 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 prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier Petre Radu dă citire raportului de avizare al comisiei pentru
administraŃie locală.
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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 cu 13 voturi „pentru”, iar 6
consilieri s-au abŃinut.
Este adoptată Hotărârea nr.94/2017 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.
În încheierea şedinŃei, d-l jr.Moş Marius, şef Serviciu PoliŃia Locală Orăştie face
o prezentare detaliată a activităŃii pe primul trimestru al respectivului serviciu.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, la ieşirea din municipiu până spre zona Gării,
albia râului este împânzit de gunoaie, în urmă cu câteva luni au fost tăiaŃi arbuştii care
se aflau pe maluri şi există o privelişte dezolantă, să se ia legătura cu cei de la Apele
Române să cureŃe albia râului.
D-l jr.Moş Marius arată că, au fost efectuate unele lucrări de igienizare a
malurilor de către Serviciul Public de Gospodărire Municipală Orăştie, iar în urma
precipitaŃilor şi a creşterii nivelului râului, au fost aduse mizerii şi deşeuri aruncate în
amonte.

D-na Chira Adriana întreabă dacă PoliŃia Locală are atribuŃii de sancŃionare cu
privire la protecŃia animalelor. I se răspunde de către d-l Moş Marius, care arată că,
PoliŃia Locala are atribuŃii doar pe linia deŃineri de câini periculoşi.
D-l consilier Molocea Mihai îl felicită pe d-l jr.Moş Marius pentru prezentare, se
vede o îmbunătăŃire a activităŃii şi a imaginii serviciului, ca o recomandare, PoliŃia
Locală trebuie să fie în slujba cetăŃeanului şi nu împotriva lui, poate uneori sunt
aplicate amenzi mult prea uşor, agenŃii sunt câteodată mult prea pătimaşi în aplicarea
legii, în mod deosebit în zona blocurilor unde sunt aplicate amenzi, cu toate că, nu
peste tot sunt amenajate locuri de parcare. D-l jr.Moş Marius arată că, scopul PoliŃiei
nu este acela de a sancŃiona populaŃia, dar sunt situaŃii când se încalcă vădit şi voit
legea, şi nu există un target în ceea ce priveşte amenzile. Totodată, dânsul arată că, în
viitorul apropiat va veni cu propuneri în Consiliu local pentru a fi modificate unele
semne de circulaŃie cu scopul de a fluidiza circulaŃia la nivelul municipiului.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, dânsul este mulŃumit de colaborarea la nivel
instituŃional cu PoliŃia Locală pe linia asigurării ordinii în preajma unităŃii de
învăŃământ şi speră ca şi pe viitor să existe o relaŃie cel puŃin la fel de bună. Totodată,
dânsul arată că, în precedentul Consiliu a ridicat problema practicării cerşetoriei în
zona magazinelor, şi din păcate, aceasta problemă încă persistă şi ce se măsuri se pot
lua împotriva respectivelor persoane. D-l jr.Mos Marius arată că, într-adevăr este o
problemă reală, există o evidenŃă a celor care cerşesc, cu toate că, aceştia sunt
sancŃionaŃi contravenŃional, nu îşi achită de cele mai multe ori amenda, şi din păcate
sancŃiunea nu rezolvă problema.
D-l consilier Pîndărelu Nicolae arată că, în trecut au existat ceva probleme cu
unii angajaŃi, care nu respectau programul de lucru şi întrebă dacă mai există abateri
în acest sens. I se răspunde de către d-l jr.Moş Marius, care arată că, sunt din păcate
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unii subalterni care nu respectă programul, există mai multe trepte de sancŃionare,
începând cu mustrarea verbală, în urmă cu câteva zile a întocmit un raport de
sancŃionare a unui poliŃist pentru nerespectarea atribuŃiilor de serviciu.
D-l consilier Molocea Mihai arată că, în cursul lunii martie cu câteva zile înainte
de şedinŃa ordinară a depus o expunere de motive în vederea iniŃierii unui proiect de
hotărâre în scopul constituirii unui consiliu consultativ al societăŃii civile, într-adevăr,
a fost depusă cu întârziere şi nu a putut intra pe ordinea de zi a şedinŃei respective,
speram să fie luat în discuŃie în această şedinŃă, nu este o urgenŃă şi ar dori să ştie
când va fi supus dezbaterii.
D-l primar arată că, nu are cunoştinŃă de acest fapt şi proiectul de hotărâre s-ar fi
aflat pe ordinea de zi, poate d-l secretar are mai multe informaŃii care este motivul. Dl secretar arată că, a văzut materialul, în urmă cu ceva timp, iar din câte ştie acesta a
ajuns la juristul consiliului local.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinŃă,
jr.Paşca Ioan

Secretar,
jr.Teodor Iordan
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