ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 25.05.2017 cu ocazia şedinŃei ordinare a Consiliului local al
municipiului Orăştie.
Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită.
La şedinŃă sunt prezenŃi 16 din cei 19 consilieri. Lipsesc D-na consilier
Ardelean Dana Alina şi d-nii consilieri Popa Dorin Ioan şi łambă Alin Adam
La şedinŃă participă d-l primar Ovidiu Bălan, secretar Teodor Iordan şi massmedia locală.
Întrucât procesul verbal al şedinŃei ordinare din data de 27.04.2017 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 rectificării bugetului local al
municipiului Orăştie pe anul 2017.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului instituŃiilor
publice finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii pe anul 2017.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuŃie bugetară şi a
situaŃiilor financiare anuale pe anul 2016.
4.Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare şi a vânzării
terenului intravilan situat în Orăştie, str.dr.Stelian Ivaşcu, nr.14.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de
concesiune a terenurilor situate în Orăştie, str.Pricazului şi str.Mureşul aferente
chioşcurilor amplasate în zonele respective.
6.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.176/2010
referitoare la încadrarea pe zone fiscale a municipiului Orăştie.
7.Proiect de hotărâre privind acceptarea donaŃiei unui teren situat în
municipiul Orăştie, str.Eroilor, f.n.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal şi a
Regulamentului Local de Urbanism – Prelungire strada Viitorului din municipiul
Orăştie, JudeŃul Hunedoara.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu –
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„Extindere construcŃie locuinŃă în regim de înălŃime D+P+1E+M şi amenajare
parcelă” în municipiul Orăştie, str.Pricazului, nr.3, JudeŃul Hunedoara.
10.Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.89/2017 referitoare la
aprobarea achiziŃionării unor servicii juridice de consultanŃă, asistenŃă şi
reprezentare de la un avocat.
11.Proiect de hotărâre privind propunerea restituirii unor terenuri foştilor
proprietari.
12.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pe perioada
iunie – august 2017.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului şi cuantumului burselor
şcolare până la sfârşitul anului 2017.
14.Proiect de hotărâre privind completarea Programului manifestărilor
culturale, artistice şi sportive ce se vor desfăşura pe parcursul anului 2017 în
municipiul Orăştie aprobat prin HCL nr.15/2017.
15. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al
municipiului Orăştie pe anul 2017 în vederea organizării „Zilei InternaŃionale a
Copilului”.
16.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al
municipiului Orăştie pe anul 2017 în vederea organizării concertului „Născut în
ROMÂNIA” .
În afara ordinii de zi, d-l primar propune :
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanŃare a proiectului
„Reabilitare, modernizare şi dotare cantina socială, strada Gheorghe Lazăr din
Municipiul Orăştie” şi a cheltuielilor legate de proiect (eligibile şi neeligibile).
18.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.99/2017 referitoare la
aprobarea documentaŃiei tehnico - economice (faza DALI) şi a indicatorilor
tehnico - economici pentru proiectul „Creşterea eficientei energetice a clădirii
atelier şcoală + sală de gimnastică + săli de clasă din cadrul Colegiului NaŃional
“Aurel Vlaicu” din municipiul Orăştie”.
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului şi a cheltuielilor legate de
proiectul “Lucrări de eficientizare energetică la Spitalul Municipal Orăştie”.
20.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru declanşarea
procedurii de selecŃie a membrilor Consiliului de AdministraŃie la
SC
Activitatea Goscom SA Orăştie.
21.Proiect de hotărâre privind completarea poziŃiei nr.777 din HCL
nr.127/1999 referitoare la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
municipiului Orăştie.
22.Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării grupului folcloric “Lele de
la Orăştie” în oraşul înfrăŃit Sliedrecht – Olanda în perioada
25 iunie – 04
iulie 2017.
Proiectul ordinii de zi împreună cu completările ulterioare este supus la vot şi
aprobat în unanimitate.
La primul punct al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii
local al
proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului
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municipiului Orăştie pe anul 2017.
D-na director Jorza Lucia dă citire raportului întocmit de DirecŃia economică.
D-l consilier Petre Radu 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.
Este adoptată Hotărârea nr.101/2017 privind aprobarea rectificării bugetului
local al municipiului Orăştie pe anul 2017.
La punctul 2 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului instituŃiilor publice finanŃate
integral sau parŃial din venituri proprii pe anul 2017.
D-na director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică.
D-l consilier Petre Radu dă citire raportului de avizare al comisiei economice.
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.102/2017 privind aprobarea rectificării bugetului
instituŃiilor publice finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii pe anul 2017.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea conturilor de execuŃie bugetară şi a situaŃiilor financiare anuale
pe anul 2016.
D-na director Jorza Lucia prezintă raportul DirecŃiei economice.
D-l consilier Petre Radu 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.
Este adoptată Hotărârea nr.103/2017 privind aprobarea conturilor de execuŃie
bugetară şi a situaŃiilor financiare anuale pe anul 2016.
La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare şi a vânzării
terenului intravilan situat în Orăştie, str.dr.Stelian Ivaşcu, nr.14.
D-l director Hosu Radu dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.
D-nii consilieri Petre Radu şi Stănculesc Valentin dau citire, pe rând,
rapoartelor de avizare ale comisiei economice şi al comisiei pentru servicii şi
comerŃ.
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.104/2017 privind însuşirea raportului de evaluare şi a
vânzării terenului intravilan situat în Orăştie, str.dr.Stelian Ivaşcu, nr.14.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune a terenurilor situate în
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Orăştie, str.Pricazului şi str.Mureşul aferente chioşcurilor amplasate în zonele
respective.
D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-nii consilieri Petre Radu şi Stănculesc Valentin arată că, în comisia pentru
administraŃie locală şi în comisia pentru servicii şi comerŃ, 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.105/2017 privind aprobarea prelungirii duratei
contractelor de concesiune a terenurilor situate în Orăştie, str.Pricazului şi
str.Mureşul aferente chioşcurilor amplasate în zonele respective.
La punctul 6 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.176/2010 referitoare la încadrarea pe
zone fiscale a municipiului Orăştie.
D-l ing.Simedru Nicolae prezintă raportul întocmit de DirecŃia Arhitect-şef.
D-l consilier Pîndărelu Nicolae dă citire raportului de avizare al comisiei
pentru urbanism.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, foarte multe străzi sunt incluse în zona
fiscală A, să fie incluse şi în alte zone fiscale inferioare.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, încadrarea străzilor într-o anumită zonă
fiscală se face în baza criteriilor adoptate de Consiliul local şi care pot fi modificate
sau completate.
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” şi 3
abŃineri.
Se adoptă Hotărârea nr.106/2017 privind modificarea anexei la HCL
nr.176/2010 referitoare la încadrarea pe zone fiscale a municipiului Orăştie.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind acceptarea donaŃiei unui teren situat în municipiul Orăştie, str.Eroilor, f.n.
D-l jr.Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier Petre Radu arată că, în comisia pentru administraŃie locală,
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l consilier Molocea Mihai arată că, este un lucru benefic şi întreabă cum s-a
reuşit acest lucru? I se răspunde de către d-l primar care arată că, discuŃiile cu
reprezentanŃii firmei au fost demarate cu ceva timp în urmă, suprafaŃa respectivă nu
putea fi folosită pentru construcŃia supermarketului, noi le-am făcut o propunere,
iar dânşii au fost de acord să ne doneze respectivul teren.
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.
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Este adoptată Hotărârea nr.107/2017 privind acceptarea donaŃiei unui teren
situat în municipiul Orăştie, str.Eroilor, f.n.
La punctul 8 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local
de Urbanism – Prelungire strada Viitorului din municipiul Orăştie, JudeŃul
Hunedoara.
D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia Arhitect-şef.
D-l consilier Pîndărelu Nicolae dă citire raportului de avizare al comisiei
pentru urbanism.
D-l consilier Paşca Ioan consideră că, ar trebui sa se aibă în vedere realizarea
unui drum pietonal către şosea.
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.108/2017 privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal
şi a Regulamentului Local de Urbanism – Prelungire strada Viitorului din
municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – „Extindere construcŃie locuinŃă
în regim de înălŃime D+P+1E+M şi amenajare parcelă” în municipiul Orăştie,
str.Pricazului, nr.3, JudeŃul Hunedoara.
D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia Arhitect-şef.
D-l consilier Pîndărelu Nicolae arată că, 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.109/2017 privind aprobarea unui Plan Urbanistic
de Detaliu – „Extindere construcŃie locuinŃă în regim de înălŃime D+P+1E+M şi
amenajare parcelă” în municipiul Orăştie, str.Pricazului, nr.3, JudeŃul Hunedoara.
La punctul 10 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind completarea HCL nr.89/2017 referitoare la aprobarea
achiziŃionării unor servicii juridice de consultanŃă, asistenŃă şi reprezentare de la un
avocat.
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 consilier Stoica Constantin întreabă cine este avocatul? D-l primar arată
că, acesta nu a fost încă ales, va trebui urmată o procedură în acest sens.
D-l consilier Molocea Mihai întreabă cât este valoarea acestui serviciu.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, onorariul unui avocat începe de la 1.500 lei
şi poate ajunge până la 2.000 lei.
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D-l consilier Stoica Constantin întreabă dacă s-a calculat care va fi impactul
bugetar în situaŃia în care angajaŃii vor avea câştig de cauză.
D-l primar arată că, în momentul de faŃă nu avem toate datele, creşterile
salariale pot fi de 40-90 % faŃă de actualele salarii. Totodată, dânsul arată că,
Primăria are obligaŃia de a-şi apăra interesul, efortul financiar este unul foarte mare
şi dacă vor fi câştigate, sumele respective vor fi luate mai mult ca sigur de la
investiŃii, dar vom vedea ce soluŃie va da instanŃa. În aceeaşi ordine de idei, d-l
primar mai arată că, legea salarizării va egaliza discrepanŃele salariale care exista în
momentul faŃă, iar decizia cu privire la salarizare va fi transferată către autorităŃile
locale, ar fi trebuit prevăzut un anumit procent ce va fi alocat pentru salarii.
D-l consilier Molocea Mihai consideră că, Primăria se zbate să priveze
angajaŃii de un drept legal, iar în situaŃia în care aceştia ar câştiga, banii ar putea fi
luaŃi spre exemplu din excedentul bugetar.
D-l consilier Paşca Ioan consideră că, este bine că avem excedent bugetar şi
este un lucru îmbucurător acest fapt.
D-l primar arată că, trebuie să avem o oarecare siguranŃă financiară, în viitorul
apropiat vor fi demarate mai multe proiecte de investiŃii, care vor trebui susŃinute
financiar de la bugetul local, trebuie să lăsăm ceva în urma noastră şi în acest sens
trebuie să ne asigurăm resursele financiare respective.
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 cu 12 voturi „pentru”, iar 4
consilieri s-au abŃinut de la vot.
Se adoptă Hotărârea nr.110/2017 privind completarea HCL nr.89/2017
referitoare la 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
propunerea restituirii unor terenuri foştilor proprietari.
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 13 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.111/2017 privind propunerea restituirii unor
terenuri foştilor proprietari.
La punctul 12 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pe perioada iunie – august
2017.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
Preşedintele de şedinŃă solicită să se facă propuneri nominale pentru alegerea
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preşedintelui de şedinŃă.
D-l consilier Pîndărelu Nicolae îl propune pe d-l consilier Petre Radu OnuŃ.
D-l consilier Bulz Dionisie o propune pe d-na consilier Chira Adriana.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea amendamentelor şi a
proiectului de hotărâre este de 9 voturi.
Propunerea d-l consilier Pîndărelu Nicolae se supune la vot şi se aprobă cu 11
voturi „pentru”, iar 5 consilieri s-au abŃinut.
Propunerea d-lui consilier Bulz Dionisie se supune la vot, fiind consemnate 5
voturi „pentru”, iar 11 consilieri s-au abŃinut de la vot.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 11 voturi „pentru” şi 5
abŃineri.
Se adoptă Hotărârea nr.112/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pe
perioada iunie – august 2017.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea numărului şi cuantumului burselor şcolare până la sfârşitul anului
2017.
D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia
AdministraŃie Publică Locală.
D-l consilier Petre Radu arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre
a fost avizat favorabil.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, de la ultima dezbatere a proiectului a avut
loc o întrunire a directorilor unităŃilor de învăŃământ, a fost o discuŃie în legătură cu
punctajele, şi au fost lămurite neclarităŃile ce au existat în urmă cu câteva luni.
Totodată, dânsul arată că, anul trecut Consiliul local a stabilit majorarea
cuantumului bursei de performanŃă de la 90 la 150 lei, aceasta au fost achitate până
în prezent Ńinând cont de prevederile hotărârii care este în vigoare. În aceeaşi ordine
de idei, dânsul arată că, bursele de merit au fost achitate deja pe 4 luni, ştim care
este situaŃia actuală până la finalul lunii august.
D-na director economic Jorza Lucia arată că, în momentul în care s-a
constituit bugetul local pe acest an am avut datele comunicate de către unităŃile
şcolare, acestea au fost centralizate, iar numărul burselor de merit rezultat a fost de
177, ulterior s-a venit cu alte solicitări din partea şcolilor pentru suplimentarea
numărului burselor.
D-na consilier Chira Adriana arată că, solicitările au fost făcute în mod
îndreptăŃit, şi suplimentarea ar implica un efort financiar de 35.000 lei/lună şi
trebuie să găsim o soluŃie pentru elevii şcolilor noastre.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că, la începutul anului s-a cerut necesarul
şcolilor în această privinŃă, datele au fost prelucrate, ulterior s-a venit cu alte
solicitări, o rectificare a bugetului local se poate face doar începând cu luna iulie.
Totodată, dânsul arată că, există o diferenŃă între criteriile de acordare de la
gimnaziu şi cele de la liceu şi ar fi normal să existe aceleaşi criterii.
D-l consilier Ionică Mircea arată că, în momentul de faŃă există o supra
reglementare, trebuie stabilită o anumită grilă şi fiecare unitate şcolară să solicite în
funcŃie de aceasta.
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D-l consilier Pîndărelu Nicolae întreabă pe d-l consilier Ionică Mircea câŃi
elevi au promovat în anul 2016 examenul de bacalaureat? I se răspunde de către d-l
consilier care arată că, procentul de promovabilitate la Colegiul NaŃional “Aurel
Vlaicu” a fost de 70 %.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, punctajul şi criteriile la gimnaziu sunt
asemănătoare, la situaŃia actuală la nivelul Şcolii Gimnaziale “Dr.A.Vlad” putem
acoperi plata acestor burse până la sfârşitul anului şcolar.
D-na consilier Ştefănie Maria arată că, problema apare în principal datorită
faptului că, bugetul local se stabileşte pe an calendaristic, iar bugetul alocat
burselor se face pe an şcolar.
D-l consilier Paşca Ioan este de părere că, ar trebui să aprobăm proiectul de
hotărâre în forma propusă, urmând ca, în situaŃia în care sunt solicitări de
suplimentare a numărului de burse, se poate face o rectificare bugetară în acest
sens.
D-l primar arată că, dacă nu exista există niciun impediment legal în acest
sens, în toamna putem să modificăm numărul de burse, dacă acest lucru este
necesar.
D-l consilier Bulz Dionisie propune majorarea cuantumului bursei de
performanŃă de la 90 la 150 lei/lună.
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 Bulz Dionisie se supune la vot şi se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este de supus la vot şi aprobat în
unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.113/2017 privind aprobarea numărului şi cuantumului
burselor şcolare până la sfârşitul anului 2017.
La punctul 14 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind completarea Programului manifestărilor culturale, artistice şi
sportive ce se vor desfăşura pe parcursul anului 2017 în municipiul Orăştie aprobat
prin HCL nr.15/2017.
D-l ing.Pistol Eugen, referent în cadrul Casei de Cultură “Alexandru GrozuŃă”
Orăştie prezintă raportul întocmit de instituŃia amintită.
D-na consilier Cîndea LenuŃa dă citire raportului de avizare al comisiei pentru
învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte.
D-l consilier Molocea Mihai consideră că, este un lucru bun organizarea unui
astfel de eveniment şi întreabă în ce măsură comercianŃii locali vor avea acces la
această manifestare. D-l ing.Pistol Eugen arată că, producătorii locali vor avea
acces, aşa cum a fost şi cu ocazia unor manifestări similare.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de
hotărâre este de 9 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Este adoptată Hotărârea nr.114/2017 privind completarea Programului
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manifestărilor culturale, artistice şi sportive ce se vor desfăşura pe parcursul anului
2017 în municipiul Orăştie aprobat prin HCL nr.15/2017.
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 organizării „Zilei InternaŃionale a Copilului”.
D-l ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură „Alexandru
GrozuŃă” Orăştie.
D-l consilier Petre Radu 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.115/2017 privind alocarea unei sume de bani din
bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2017 în vederea organizării „Zilei
InternaŃionale a Copilului”.
La punctul 16 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului
Orăştie pe anul 2017 în vederea organizării concertului „Născut în ROMÂNIA” .
D-l ing.Pistol Eugen dă citire raportului întocmit de Casa de Cultură
„Alexandru GrozuŃă” Orăştie.
D-l consilier Petre Radu arată că, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-na consilier Cîndea LenuŃa prezintă raportul de avizare al comisiei pentru
învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte.
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.116/2017 privind alocarea unei sume de bani din
bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2017 în vederea organizării
concertului „Născut în ROMÂNIA” .
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea cererii de finanŃare a proiectului „Reabilitare, modernizare şi dotare
cantina socială, strada Gheorghe Lazăr din Municipiul Orăştie” şi a cheltuielilor
legate de proiect (eligibile şi neeligibile).
D-na ec.Oltean Mihaela prezintă raportul întocmit de Serviciul Public de
AsistenŃă Socială Orăştie.
D-l consilier Petre Radu 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 aprobat cu 15 voturi „pentru” şi o abŃinere.
Este adoptată Hotărârea nr.117/2017 privind aprobarea cererii de finanŃare a
proiectului „Reabilitare, modernizare şi dotare cantina socială, strada Gheorghe
Lazăr din Municipiul Orăştie” şi a cheltuielilor legate de proiect (eligibile şi
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neeligibile).
La punctul 18 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind modificarea HCL nr.99/2017 referitoare la aprobarea
documentaŃiei tehnico - economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico economici pentru proiectul „Creşterea eficientei energetice a clădirii atelier şcoală
+ sală de gimnastică + săli de clasă din cadrul Colegiului NaŃional “Aurel Vlaicu”
din municipiul Orăştie”.
D-na ec.Doboş Carmen prezintă raportul întocmit de Biroul Dezvoltare locală
şi proiecte.
D-l consilier Petre Radu dă citire raportului de avizare al comisiei economice.
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.118/2017 privind modificarea HCL nr.99/2017
referitoare la aprobarea documentaŃiei tehnico - economice (faza DALI) şi a
indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul „Creşterea eficientei energetice a
clădirii atelier şcoală + sală de gimnastică + săli de clasă din cadrul Colegiului
NaŃional “Aurel Vlaicu” din municipiul Orăştie”.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea Proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul “Lucrări de
eficientizare energetică la Spitalul Municipal Orăştie”.
D-na ec.Achim Graziela, manager al Spitalului Municipal Orăştie dă citire
raportului întocmit de compartimentul de specialitate.
D-l consilier Petre Radu 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.
Este adoptată Hotărârea nr.119/2017 privind aprobarea Proiectului şi a
cheltuielilor legate de proiectul “Lucrări de eficientizare energetică la Spitalul
Municipal Orăştie”.
La punctul 20 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru declanşarea procedurii de selecŃie a
membrilor Consiliului de AdministraŃie la
SC Activitatea Goscom SA
Orăştie.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier Petre Radu arată că, în urma discuŃiilor purtate, comisia de
specialitate a propus amânarea proiectului de hotărâre.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, s-a propus amânarea proiectului de hotărâre,
întrucât legislaŃia privind guvernanŃa corporativă urmează a se modifica şi după
intrarea în vigoare a noilor prevederi vom putea lua în discuŃie acest proiect.
Propunerea comisiei de specialitate se supune la vot şi se aprobă cu
unanimitate de voturi.
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În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind completarea poziŃiei nr.777 din HCL nr.127/1999 referitoare la inventarul
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Orăştie.
D-na ec.Doboş Carmen 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.
D-l primar arată că, acest proiect de hotărâre a fost iniŃiat pentru a face dovada
demarării procedurilor necesare inventarierii acestor bunuri, iar ulterior întreaga
documentaŃie va fi înaintată în vederea adoptării unei Hotărâri de Guvern.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se adoptă Hotărârea nr.120/2017 privind completarea poziŃiei nr.777 din HCL
nr.127/1999 referitoare la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
municipiului Orăştie.
La punctul 22 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind aprobarea deplasării grupului folcloric “Lele de la Orăştie” în
oraşul înfrăŃit Sliedrecht – Olanda în perioada 25 iunie – 04 iulie 2017.
D-na ec.Doboş Carmen prezintă raportul întocmit de Biroul Dezvoltare locală
şi proiecte.
D-l consilier Petre Radu dă citire raportului de avizare al comisiei economice.
D-l consilier Stoica Constantin arată că, s-a solicitat şi cu alte ocazii, să fie
prezentată invitaŃia, în situaŃia de faŃă a municipalităŃii din Sliedrecht.
D-na ec.Doboş Carmen arată că, acest document există, s-a purtat şi
corespondenŃă pe email cu cei din comitetul de înfrăŃire.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că, relaŃia între cele două comunităŃi este una
foarte bună, cu rezultate remarcabile, iar autorităŃile din Sliedrecht ne-au dat
asigurări că în viitorul apropiat ne vor dona o maşină de gunoi, care va intra în
dotarea municipalităŃii.
D-na consilier Chira Adriana arată că, în urmă cu 2 luni, când a avut loc o altă
deplasare în străinătate, ni s-a spus că vom primi invitaŃia, lucru care însă nu s-a
întâmplat.
D-na consilier Ştefănie Maria arată că, acest grup folcloric este invitat frecvent
la diferite evenimente organizate la nivel local şi judeŃean şi este o ocazie să ne
reprezinte cu succes la manifestarea organizată de comunitatea din Sliedrecht.
D-l consilier Molocea Mihai arată că, grupul folcloric va fi însoŃit şi de o
parte din părinŃii copiilor care activează în cadrul grupului şi întreabă ce se va
întâmpla dacă şi ceilalŃi părinŃi vor dori să îşi însoŃească copiii.
D-na ec.Doboş Carmen arată că, s-a stabilit că, din delegaŃie să facă parte doar
părinŃii copiilor care sunt mai mici.
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.121/2017 privind aprobarea deplasării grupului
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folcloric “Lele de la Orăştie” în oraşul înfrăŃit Sliedrecht – Olanda în perioada 25
iunie – 04 iulie 2017.
În încheierea şedinŃei, d-l consilier Bulz Dionisie recomandă ca, documentele
de şedinŃă ce sunt transmise pe email să fie eventual numerotate, mai ales dacă nu
sunt trimise într-un singur mail. Totodată, d-l director arată că, au fost trimise două
adrese din partea Şcolii Gimnaziale „Dr.A.Vlad”, prima se referă la acordul
Consiliului local în vederea organizării unei licitaŃii pentru un spaŃiu aflat în incinta
unităŃii şcolare, din discuŃiile purtate cu d-l director Costoiu, aceasta urmează să fie
analizată şi mai mult ca sigur va fi introdusă pe ordinea de zi a şedinŃei viitoare şi
cea de a doua problemă se referă la transformarea unui post de studii medii în studii
superioare, Inspectoratul Şcolar ne solicit acordul Consiliului local, acesta din urmă
ne cere să obŃinem mai întâi avizul de la Inspectorat. I se răspunde de către d-na
consilier Ştefănie Maria, care arată că, astăzi a avut loc şedinŃa Consiliului de
AdministraŃie al Inspectoratului Şcolar, iar acesta a dat aviz favorabil, cu condiŃia
să fie obŃinută şi aprobarea din partea Consiliului local.
D-na consilier Chira Adriana arată că, luna viitoare se împlineşte un an de la
constituirea actualului consiliu şi poate ar fi binevenit să ne întâlnim şi în alt cadru
pentru a marca acest eveniment.
Preşedintele de şedinŃă arată că, este o propunere pe care d-l primar ar trebui
să o ia în calcul şi eventual să convoace o şedinŃă cu un singur punct pe ordinea de
zi în acest sens.
D-l consilier Molocea Mihai este de părere că, ar trebui să existe o mai mare
receptivitate şi deschidere din partea angajaŃilor Primăriei, în ceea ce priveşte
solicitările şi întrebările venite din partea consilierilor, nu este nimic tendenŃios sau
răuintenŃionat, ci pur şi simplu dorim să avem informaŃiile necesare îndeplinirii
mandatului.
D-l consilier Paşca Ioan este de părere că, angajaŃii din aparatul de specialitate
al primarului trebuie să înŃeleagă că, nu suntem specialişti pe anumite domenii şi
este normal să solicităm informaŃii ca să putem lua hotărâri în cunoştinŃă de cauză.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinŃă,
jr.Paşca Ioan

Secretar,
jr.Teodor Iordan
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