ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 29.06.2017 cu ocazia şedinŃei ordinare a Consiliului local al
municipiului Orăştie.
Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită.
Din totalul de 19 consilieri sunt prezenŃi la şedinŃă 15. Lipsesc doamnele
consilier Aldea Simona Maria, Ardelean Dana Alina şi domnii consilieri Ionică
Mircea şi Popa Dorin Ioan.
La şedinŃă participă d-l primar Ovidiu Bălan, viceprimar łambă Alin Adam,
secretar Teodor Iordan şi mass-media locală.
Întrucât procesul verbal al şedinŃei extraordinare din data de 16.06.2017 a fost
pus la dispoziŃia consilierilor, 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 instituŃiilor
publice finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii pe anul 2017.
2.Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la incluziunea
cetăŃenilor români aparŃinând minorităŃii romilor din municipiul Orăştie.
3.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Programului anual al
achiziŃiilor publice pentru anul 2017 aprobat prin HCL nr.78/2017.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe
construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.81, apartamentul nr.2 din
municipiul Orăştie, str.Pricazului.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe
construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.82, apartamentul nr.4 din
municipiul Orăştie, str.Pricazului.
6.Proiect de hotărâre privind atribuirea cu chirie a unui apartament situat în
blocul nr.40, str.Pricazului din municipiul Orăştie.
7.Proiect de hotărâre privind atribuirea cu chirie a unui apartament situat în
blocul nr.75, str.Pricazului din municipiul Orăştie.
8.Proiect de hotărâre privind atribuirea cu chirie a unui apartament situat în
blocul nr.36, str.Pricazului din municipiul Orăştie.
9.Proiect de hotărâre privind atribuirea cu chirie a unui apartament situat în
blocul nr.19, str.Mureşul din municipiul Orăştie.
10.Proiect de hotărâre privind constatarea situaŃiei juridice a unor terenuri
intravilane situate pe raza municipiului Orăştie.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării postului de bibliotecar
studii medii 1 A în bibliotecar studii superioare, grad profesional debutant din
cadrul Şcolii Gimnaziale „Dr.Aurel Vlad” Orăştie.
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12.Proiect de hotărâre privind modificarea unor hotărâri adoptate de Consiliul
local al municipiului Orăştie.
13.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.75/2016 referitoare la
alegerea comisiei de validare.
14.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.148/2016 referitoare la
numirea unei comisii de evaluare şi selecŃionare a asociaŃiilor şi fundaŃiilor ce
solicită subvenŃii de la bugetul local în baza Legii nr.34/1998.
15.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi
funcŃionare a comisiei de evaluare şi selecŃie constituită în baza Legii nr. 34/1998,
stabilirea punctajului maxim a criteriilor de evaluare şi a categoriilor de cheltuieli
curente de funcŃionare a unităŃilor de asistenŃă socială subvenŃionate de la bugetul
local aprobat prin HCL nr.170/2016.
16.Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ
la nivelul Municipiului Orăştie şi aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcŃionare al acestuia.
17.Proiect de hotărâre privind rezilierea Contractului de asociere
nr.4992/2010.
18.Proeict de hotărâre privind aprobarea organizării unei licitaŃii publice de
către Şcoala Gimnazială ,,Dr. Aurel Vlad” Orăştie.
În afara ordinii de zi, d-l primar propune :
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al
municipiului Orăştie pe anul 2017.
20.Proiect de hotărâre privind retragerea folosinŃei unui teren şi comasarea lui
cu terenul aferent Spitalului Municipal Orăştie.
21.Discutarea adresei nr. 6614/29.05.2017 a AsociaŃiei LUPY Orăştie.
D-l consilier Bulz Dionisie propune :
22.Întrebări-interpelări.
Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerile ulterioare este supus la vot şi
aprobat în unanimitate.
La primul punct al ordinii de zi, d-l primar prezintă 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 dă citire raportului întocmit de DirecŃia economică.
D-l consilier Paşca Ioan 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.127/2017 privind aprobarea rectificării bugetului
instituŃiilor publice finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii pe anul 2017.
La punctul 2 al ordinii de zi, d-l primar arata motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind unele măsuri referitoare la incluziunea cetăŃenilor români
aparŃinând minorităŃii romilor din municipiul Orăştie.
D-na director Oltean Mihaela prezintă raportul întocmit de Serviciul Public de
AsistenŃă Socială Orăştie.
D-na consilier Cîndea LenuŃa prezintă raportul de avizare al comisiei pentru
administraŃie locală.
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Preşedintele de şedinŃă solicită consilierilor să facă propuneri nominale pentru
desemnarea a doi consilieri care să facă parte din grupul de lucru local privind
îmbunătăŃirea situaŃiei romilor din municipiul Orăştie.
D-l viceprimar łambă Alin Adam propune pe doamnele Cîndea LenuŃa
Aurelia şi Şerban Angela Liliana.
D-l consilier Bulz Dionisie îl propune pe d-l consilier Molocea Mihai Iulian.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, potrivit art.45, alin.(5) din Legea
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, proiectele de hotărâre cu privire la persoane se vor lua
întotdeauna prin vot secret. În consecinŃă, d-l secretar propune o pauză de 10
minute pentru a întocmi buletinele de vot.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de
hotărâre este de 8 voturi.
După pauză, d-l secretar prezintă buletinul de vot şi explică procedura după
care se va desfăşura votul.
În continuare, d-l secretar înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, câte un
buletin, fiecărui consilier, care intră în cabina special amenajată, apoi introduce
buletinul de vot în urnă. Cabina de vot şi urna se află în faŃa consilierilor.
După încheierea votării, preşedintele de şedinŃă procedează la deschiderea
urnei în faŃa consilierilor, deschide fiecare buletin de vot şi le arată cum s-a votat,
apoi îl pune pe masa prezidiului.
Apoi, preşedintele de şedinŃă şi d-l secretar procedează la numărarea voturilor
în public şi întocmesc procesul verbal constatator al rezultatului votării, arătând că
au fost înregistrate următoarele rezultate : d-na consilier Cîndea LenuŃa Aurelia –
11 voturi „pentru”, d-na consilier Şerban Angela Liliana – 14 voturi „pentru” şi d-l
consilier Molocea Mihai Iulian – 5 voturi „pentru”, drept urmare, doamnele
consilier Cîndea LenuŃa Aurelia şi Şerban Angela Liliana au fost alese în cadrul
grupului mai sus amintit.
D-l consilier Molocea Mihai consideră că, este lăudabilă o asemenea iniŃiavă,
să sperăm ca acest grup de lucru va fi şi funcŃional.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 10 voturi „pentru” şi 5
abŃineri.
Se adoptă Hotărârea nr.128/2017 privind unele măsuri referitoare la
incluziunea cetăŃenilor români aparŃinând minorităŃii romilor din municipiul
Orăştie.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind modificarea şi completarea Programului anual al achiziŃiilor publice pentru
anul 2017 aprobat prin HCL nr.78/2017.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-nii consilieri łambă Alin Adam şi Stănculesc Valentin Silviu 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 10 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.129/2017 privind modificarea şi completarea
Programului anual al achiziŃiilor publice pentru anul 2017 aprobat prin HCL
nr.78/2017.
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La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe construită prin
fonduri ANL situată în blocul nr.81, apartamentul nr.2 din municipiul Orăştie,
str.Pricazului.
D-na ec.Opra Ramona dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.
D-na consilier Cîndea LenuŃa prezintă raportul de avizare al comisiei pentru
administraŃie locală, cu solicitarea de a se prezenta procesul verbal al comisiei de
atribuire a locuinŃelor.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, la şedinŃa comisiei de specialitate s-a
solicitat a se prezenta fişele de calcul a punctajelor, fiindcă exista discuŃii că,
acestea nu au fost calculate corect la unii solicitanŃi.
D-l viceprimar arată că, în documentele de şedinŃă există procesul verbal al
comisiei de analiză şi verificare a cererilor depuse de solicitanŃi.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, vrea să demonstreze
contrariul şi că punctajele nu sunt corect calculate. Totodată, dânsul arată că, în
urmă cu 2 mandate a făcut parte din comisia de atribuire a locuinŃelor A.N.L şi din
40 de dosare, în urma reanalizării 36 de dosare au avut punctajul calculat greşit. În
acea perioadă, comisia a fost numită în Consiliu şi din aceasta făceau parte pe lângă
dânsul, încă 3 consilieri, de la fiecare partid care era reprezentant în consiliu de la
acea vreme. În aceeaşi ordine de idei, dânsul este de părere că, dacă dorim să
lucrăm în interesul cetăŃeanului, cel mai corect ar fi să formăm o comisie, din care
să facă parte şi consilieri locali de la fiecare partid. Dânsul arată că, punctajul d-nei
Paşolea Adnana, care este văduvă şi are 2 copii minori, din care unul cu handicap, a
fost calculat greşit, datorită faptului că, nu i s-au luat în calcul toate actele depuse
de aceasta, mai precis, un contract de închiriere pentru care ar fi primit puncte în
plus.
D-na ec.Opra Ramona prezintă actele solicitate la comisie, şi arată că, în cazul
prezentat, d-na Paşolea a depus un document prin care dovedea că locuieşte în
chirie. Totodată, d-na Opra arată că, s-a făcut o verificare în teren, iar locatarii,
unde dânsa susŃine că locuieşte în chirie, au afirmat că, nu au văzut-o niciodată şi
nu ştiu să locuiască la adresa respectivă.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, s-a solicitat să fie aduse acte de către d-na
Paşolea, s-a verificat dacă dânsa locuieşte la adresa menŃionată în contractul de
închiriere şi exista dovezi că nu a locuit la acea adresă.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, la suprafaŃa locativă nu este
acordat niciun punct, şi este doar unul din criteriile care nu au fost punctate.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, acel contract să înŃeleagă că este ilegal,
cine a constatat că, nu locuieşte la adresa din contract. I se răspunde de către d-l
secretar care arată că, verificările au fost efectuate de membrii comisiei şi angajaŃii
Primăriei.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, membrii comisiei pot verifica inclusiv la faŃa
locului documentele depuse şi dacă se constată altceva decât cele declarate, normal
că acele acte nu se vor lua în considerare.
Preşedintele de şedinŃă îi dă cuvântul d-nei Paşolea Adnana, care arată că, a
depus un dosar în vederea atribuirii unei locuinŃe în anul 2015, care i s-a spus că sa pierdut. Ulterior, a mai depus un dosar şi a adus actele care i s-au cerut, inclusiv
un contract de închiriere.
D-l primar arată că, trebuie analizată situaŃia, într-adevăr este un caz mai
special şi trebuie găsită o soluŃie. Totodată, dânsul arată că, cetăŃenii pot depune
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documente justificative, acestea se verifică, este o muncă titanică, dosarele sunt
reanalizate şi se recalculează punctajul periodic, este foarte greu să reanalizezi sute
de dosare. În aceeaşi ordine de idei, dânsul arată că, în situaŃia prezentată au fost
solicitate să se aducă documente justificative, se pare că, acel contract nu este
valabil, dar se va mai verifica încă o data, ideea este că, dânsa trebuie să depună
toate actele care sunt necesare la dosar.
D-l consilier Stoica Constantin arată că, dânsul a atras atenŃia în legătură cu
mai multe cereri, din păcate angajaŃii Primăriei tratează cu superficialitate această
problemă.
D-a ec.Opra Ramona arată că, d-na Paşolea Adnana are domiciliul declarat
într-un loc, contractul de închiriere este încheiat pe o altă adresă şi locuieşte în fapt
în cu totul alt loc decât cel declarat.
D-l primar arată că, discutăm de mai bine de jumătate de oră pe un document
care nu este în regula şi nu ajungem la niciun rezultat.
D-l consilier Stoica Constantin arată că, nu înŃelege, nu îi este luat în
considerare contractul de închiriere, în schimb primeşte punctaj la criteriu,
tolerarată într-un spaŃiu.
D-na ec.Opra Ramona arată că, a primit puncte la respectivul criteriu, întrucât
locuieşte totuşi undeva, chiar dacă, acel contract nu este în regulă.
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 fiind consemnate 10 voturi „pentru”, iar
5 consilieri s-au abŃinut de la vot, acesta este respins, întrucât nu a fost întrunit
cvorumul legal de 2/3 din numărul consilierilor în funcŃie.
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.4 din municipiul Orăştie, str.Pricazului.
D-na ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-na consilier Cîndea LenuŃa 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 fiind consemnate 10 voturi „pentru” şi 5 abŃineri,
proiectul de hotărâre este respins, întrucât nu a fost întrunit cvorumul legal de 2/3
din numărul consilierilor în funcŃie.
La punctul 6 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind atribuirea cu chirie a unui apartament situat în blocul nr.40,
str.Pricazului din municipiul Orăştie.
D-na ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-na consilier Cîndea LenuŃa 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, fiind consemnate 10 voturi „pentru”,
iar 5 consilieri s-au abŃinut de la vot, acesta este respins, întrucât nu a fost întrunit
cvorumul legal de 2/3 din numărul consilierilor în funcŃie.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind atribuirea cu chirie a unui apartament situat în blocul nr.75, str.Pricazului
din municipiul Orăştie.
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D-na ec.Opra Ramona dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.
D-na consilier Cîndea LenuŃa 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 fiind consemnate 10 voturi „pentru” şi 5 abŃineri,
proiectul de hotărâre este respins, întrucât nu a fost întrunit cvorumul legal de 2/3
din numărul consilierilor în funcŃie.
La punctul 8 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind atribuirea cu chirie a unui apartament situat în blocul nr.36,
str.Pricazului din municipiul Orăştie.
D-na ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-na consilier Cîndea LenuŃa 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, fiind consemnate 10 voturi „pentru”,
iar 5 consilieri s-au abŃinut de la vot, acesta este respins, întrucât nu a fost întrunit
cvorumul legal de 2/3 din numărul consilierilor în funcŃie.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind atribuirea cu chirie a unui apartament situat în blocul nr.19, str.Mureşul din
municipiul Orăştie.
D-na ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-na consilier Cîndea LenuŃa 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 fiind consemnate 10 voturi „pentru” şi 5 abŃineri,
proiectul de hotărâre este respins, întrucât nu a fost întrunit cvorumul legal de 2/3
din numărul consilierilor în funcŃie.
La punctul 10 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind constatarea situaŃiei juridice a unor terenuri intravilane situate
pe raza municipiului Orăştie.
D-l director Costoiu Calin dă citire raportului întocmit de DirecŃia
AdministraŃie Publică Locală.
D-na consilier Cîndea LenuŃa şi d-l consilier Paşca Ioan prezintă, pe rând,
rapoartele de avizare ale comisiei pentru administraŃie locală şi al comisiei pentru
urbanism.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 13 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.130/2017 privind constatarea situaŃiei juridice a unor
terenuri intravilane situate pe raza municipiului Orăştie.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea transformării postului de bibliotecar studii medii 1 A în bibliotecar studii
superioare, grad profesional debutant din cadrul Şcolii Gimnaziale „Dr.Aurel Vlad”
Orăştie.
D-l director Costoiu Calin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
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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 8 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu 9 voturi „pentru”, iar 6 consilieri s-au
abŃinut de la vot.
Este adoptată Hotărârea nr.131/2017 privind aprobarea transformării postului
de bibliotecar studii medii 1 A în bibliotecar studii superioare, grad profesional
debutant din cadrul Şcolii Gimnaziale „Dr.Aurel Vlad” Orăştie.
La punctul 12 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind modificarea unor hotărâri adoptate de Consiliul local al
municipiului Orăştie.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-na consilier Cîndea LenuŃa 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 8 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.132/2017 privind modificarea unor hotărâri adoptate
de Consiliul local al municipiului Orăştie.
În continuare, d-l viceprimar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind modificarea HCL nr.75/2016 referitoare la alegerea comisiei de validare.
D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia
AdministraŃie Publică Locală.
D-na consilier Cîndea LenuŃa arată că, în comisia pentru administraŃie locală,
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
Preşedintele de şedinŃă solicită consilierilor să facă propuneri nominale pentru
desemnarea consilierului care va face parte din comisia de validare.
D-l viceprimar propune pe d-l consilier Stănculesc Valentin Silviu, iar d-l
consilier Bulz Dionisie îl propune pe d-l consilier Molocea Mihai Iulian.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, potrivit art.45, alin.(5) din Legea
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, proiectele de hotărâre cu privire la persoane se vor lua
întotdeauna prin vot secret. În consecinŃă, d-l secretar propune o pauză de 10
minute pentru a întocmi buletinele de vot.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de
hotărâre este de 8 voturi.
După pauză, d-l secretar prezintă buletinul de vot şi explică procedura după
care se va desfăşura votul.
În continuare, d-l secretar înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, câte un
buletin, fiecărui consilier, care intră în cabina special amenajată, apoi introduce
buletinul de vot în urnă. Cabina de vot şi urna se află în faŃa consilierilor.
După încheierea votării, preşedintele de şedinŃă procedează la deschiderea
urnei în faŃa consilierilor, deschide fiecare buletin de vot şi le arată cum s-a votat,
apoi îl pune pe masa prezidiului.
Apoi, preşedintele de şedinŃă şi d-l secretar procedează la numărarea voturilor
în public şi întocmesc procesul verbal constatator al rezultatului votării, arătând că
au fost înregistrate următoarele rezultate : d-l consilier Stănculesc Valentin Silviu –
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10 voturi „pentru”, iar d-l consilier Molocea Mihai Iulian – 5 voturi „pentru”.
Urmare a acestui fapt, d-l consilier Stănculesc Valentin Silviu a fost desemnat să
facă parte din comisia sus amintită.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 10 voturi „pentru”, iar 5
consilieri s-au abŃinut de la vot.
Se adoptă Hotărârea nr.133/2017 privind modificarea HCL nr.75/2016
referitoare la alegerea comisiei de validare.
La punctul 14 al ordinii de zi, d-l viceprimar arată motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind modificarea HCL nr.148/2016 referitoare la numirea unei
comisii de evaluare şi selecŃionare a asociaŃiilor şi fundaŃiilor ce solicită subvenŃii
de la bugetul local în baza Legii nr.34/1998.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-na consilier Cîndea LenuŃa dă citire raportului de avizare al comisiei pentru
administraŃie locală.
Preşedintele de şedinŃă solicită consilierilor să facă propuneri nominale pentru
desemnarea consilierului care va face parte din comisia de evaluare şi selecŃionare a
asociaŃiilor şi fundaŃiilor ce solicită subvenŃii de la bugetul local în baza Legii
nr.34/1998.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian propune pe d-l consilier Stoica Constantin
Nicolae, iar d-l viceprimar îl propune pe d-l consilier Paşca 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.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de
hotărâre este de 8 voturi.
După pauză, d-l secretar prezintă buletinul de vot şi explică procedura după
care se va desfăşura votul.
În continuare, d-l secretar înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, câte un
buletin, fiecărui consilier, care intră în cabina special amenajată, apoi introduce
buletinul de vot în urnă. Cabina de vot şi urna se află în faŃa consilierilor.
După încheierea votării, preşedintele de şedinŃă procedează la deschiderea
urnei în faŃa consilierilor, deschide fiecare buletin de vot şi le arată cum s-a votat,
apoi îl pune pe masa prezidiului.
Apoi, preşedintele de şedinŃă şi d-l secretar procedează la numărarea voturilor
în public şi întocmesc procesul verbal constatator al rezultatului votării, arătând că
au fost înregistrate următoarele rezultate : d-l consilier Molocea Mihai Iulian – 5
voturi „pentru”, iar d-l consilier Paşca Ioan –
10 voturi „pentru”. Urmare a
acestui fapt, d-l consilier Paşca Ioan a fost desemnat să facă parte din comisia
susmenŃionată.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 10 voturi “pentru”, iar 5
consilieri s-au abŃinut de la vot.
Este adoptată Hotărârea nr.134/2017 privind modificarea HCL nr.148/2016
referitoare la numirea unei comisii de evaluare şi selecŃionare a asociaŃiilor şi
fundaŃiilor ce solicită subvenŃii de la bugetul local în baza Legii nr.34/1998.
În continuare, d-l viceprimar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a comisiei de
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evaluare şi selecŃie constituită în baza Legii nr. 34/1998, stabilirea punctajului
maxim a criteriilor de evaluare şi a categoriilor de cheltuieli curente de funcŃionare
a unităŃilor de asistenŃă socială subvenŃionate de la bugetul local aprobat prin HCL
nr.170/2016.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-na consilier Cîndea LenuŃa 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 8 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.135/2017 privind modificarea Regulamentului de
organizare şi funcŃionare a comisiei de evaluare şi selecŃie constituită în baza Legii
nr. 34/1998, stabilirea punctajului maxim a criteriilor de evaluare şi a categoriilor
de cheltuieli curente de funcŃionare a unităŃilor de asistenŃă socială subvenŃionate
de la bugetul local aprobat prin HCL nr.170/2016.
La punctul 16 al ordinii de zi, d-l consilier Molocea Mihai Iulian expune
motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind constituirea Consiliului Comunitar
Consultativ la nivelul Municipiului Orăştie şi aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcŃionare al acestuia, pe care l-a iniŃiat împreună cu d-na consilier
Chira Adriana.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-na consilier Cîndea LenuŃa dă citire raportului de avizare al comisiei pentru
administraŃie locală.
D-na consilier Cîndea LenuŃa arată că, în urma discuŃiilor purtate, comisia
pentru învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte, nu a avizat proiectul de hotărâre.
D-l consilier Stănculesc Valentin Silviu arată că, un asemenea comitet există,
a fost înfiinŃat în urmă cu câŃiva ani, iar din acesta fac parte medici şi directorii
unităŃilor şcolare.
D-l consilier Paşca Ioan este de părere că, dacă acest comitet ne va da
direcŃiile pe care să le urmăm, care mai este rolul nostru, ştie oare cineva din afara
consiliului mai bine regulamentul de organizare al acestuia, în calitatea noastră de
aleşi locali ne-au fost repartizate la începutul mandatului zone de responsabilitate,
noi avem obligaŃia să informăm cetăŃenii şi să organizăm întâlniri cu aceştia, iar
propunerile lor să le analizăm şi să încercăm să le rezolvăm. În aceeaşi ordine de
idei, dânsul arată că, dacă avem specialişti în diferite domenii să îi promovăm prin
intermediul partidelor politice şi la viitoarele alegeri să facă parte din consiliul
local, până atunci trebuie să ne exercităm mandatul de aleşi locali şi să lucrâm în
folosul cetăŃenilor care ne-au ales.
D-l consilier Bulz Dionisie solicită să dea detalii despre documentul în baza
căruia funcŃionează comitetul şi să fie prezentat dacă acesta există.
D-na consilier Chira Adriana solicită să îi fie pus la dispoziŃie respectivul
document şi regulamentul după care acesta funcŃionează.
D-l consilier Molocea Mihai consideră că, nu suntem zei în administraŃie, însă
după cum se ştie există o mare repulsie a oamenilor faŃă de mediul politic şi ideea
să îi atragem şi să îi promovăm prin intermediul partidelor nu prea mai merge.
Totodată, dânsul mai arată că, a venit cu această propunere care să fie în sprijinul
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administraŃiei, cetăŃenii poate au alte idei şi o altă viziune în legătură cu problemele
comunităŃii.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că, nu are nimic împotriva unei asemenea
iniŃiative, avem o strategie a municipiului Orăştie aprobată de Consiliul local, avem
proiecte care au fost cuprinse în programul electoral, care a primit votul marii
majorităŃi a cetăŃenilor, care ne-au mandat să le punem în practică. În aceeaşi
ordine de idei, dânsul este de părere că, asemenea idei, ar trebui dezbătute în
perioada premergătoare alegerilor şi să fie cuprinse în programele electorale.
Totodată, dânsul mai arată că, respectivul comitet s-a întrunit şi cu ocazia
dezbaterii strategiei municipiului, în momentul de faŃă avem mai multe proiecte,
care sunt cuprinse în strategia locală şi pe care dorim să le realizam.
D-na consilier Chira Adriana întrebă dacă totuşi există sau nu acest comitet.
D-l secretar arată că, acest comitet a fost constituit în anul 2012 prin dispoziŃie
de primar.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 8 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind consemnate 5 voturi „pentru”, iar
10 consilieri s-au abŃinut de la vot, acesta este respins, datorită neîntrunirii
cvorumului legal.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
rezilierea Contractului de asociere nr.4992/2010.
D-l director Costoiu Călin prezinta raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-na consilier Cîndea LenuŃa arată că, în comisia pentru administraŃie locală,
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. Totodată, dânsa mai arată că, d-l
consilier Stoica Constantin Nicolae a propus constituirea unei comisii de verificare
a derulării şi respectării contractului amintit.
Preşedintele de şedinŃă dă cuvântul în continuare, d-lui Popescu Ştefan,
preşedintele FederaŃiei NaŃionale a Pescarilor Sportivi din România. Dânsul arată
că, prin cererea depusă s-a solicitat prelungirea contractului, pentru a putea finaliza
investiŃia, acum există fondurile necesare şi nu există din punctul lor niciun
impediment în acest sens. Totodată, dânsul arată că, federaŃia a întocmit
documentaŃia topografică şi a făcut demersurile necesare pentru întabularea
terenului pe propria cheltuială, care era pe Statul Român. În încheiere, dânsul arată
că, în cazul în care Consiliul local va hotărî rezilierea contractului, hotărârea
respectivă va fi atacată în contencios.
D-l secretar arată că, legea nu ne mai permite prelungirea autorizaŃiei de
construire, cea anterioara a expirat, iar federaŃia nu şi-a îndeplinit obligaŃiile
contractuale.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, în cadrul comisiei de
specialitate a propus constituirea unei comisii, care să verifice derularea şi
respectarea contractului respectiv.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, în urmă cu 7 ani această investiŃie a fost
prezentată cu mare pompă de conducerea de atunci, se arată că, se va realiza o
crescătorie de sturioni, că se va putea pescui şi va fi un loc de relaxare. Acest lucru,
din păcate nu s-a întâmplat, cei care s-au angajat să amenajeze zona respectivă, au
făcut nişte bălŃi, iar pietrişul excavat a fost vândut pe bani grei şi a fost folosit la
construirea autostrăzii din zonă. Totodată, dansul mai arată că, legislaŃia actuală nu
ne mai permite să prelungim contractul şi rezilierea acestuia este singura soluŃie.
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D-l Popescu Stefan arata ca, F.N.P.S.R nu a avut niciun profit, lucrările de
amenajare au fost efectuate de o firma specializata, federaŃia nu a vândut niciun
pietriş.
D-l viceprimar arată că, municipalitatea este proprietarul terenului şi în
condiŃiile actuale avem tot dreptul să reziliem contractul şi F.N.P.S.R să nu ne mai
ameninŃe cu acŃiuni în justiŃie.
D-l consilier Bulz Dionisie este de părere că, problema ar trebui cercetată mai
în amănunt, să vedem în ce context a apărut legea, care este invocată şi întrebarea
este dacă legea poate fi aplicată la un contract care este în derulare.
D-l director Costoiu Călin arată că, datorită modificării legii păşunilor, nu mai
poate fi emisă o nouă autorizaŃie de construire, deci nu se mai poate realiza nicio
lucrare, legea interzicând acest lucru.
D-l secretar arată că, este o situaŃie care se încadrează la caz de forŃă majoră.
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 Stoica Constantin Nicolae se supune la vot,
acesta fiind respins cu 10 voturi „împotrivă” şi 5 voturi „pentru”.
Proiectul de hotărâre este supus la vot fiind consemnate 10 voturi „pentru” şi 5
voturi „împotriva”, acesta este respins, datorită neîntrunirii cvorumului legal de 2/3
din numărul consilierilor în funcŃie.
La punctul 18 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind aprobarea organizării unei licitaŃii publice de către Şcoala
Gimnazială ,,Dr. Aurel Vlad” Orăştie.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier Stănculesc Valentin Silviu arată că, 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 8 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.136/2017 privind aprobarea organizării unei
licitaŃii publice de către Şcoala Gimnazială ,,Dr. Aurel Vlad” Orăştie.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Orăştie pe anul 2017.
D-na director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică.
D-l consilier łambă Alin Adam 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.137/2017 privind aprobarea rectificării bugetului local
al municipiului Orăştie pe anul 2017.
La punctul 20 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind retragerea folosinŃei unui teren şi comasarea lui cu terenul
aferent Spitalului Municipal Orăştie.
D-na ec.Achim Graziela, manager al Spitalului Municipal Orăştie prezintă
raportul întocmit de compartimentul de specialitate.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia pentru urbanism, 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 13 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.138/2017 privind retragerea folosinŃei unui teren şi
comasarea lui cu terenul aferent Spitalului Municipal Orăştie.
La punctul 21 al ordinii de zi, d-l secretar dă citire adresei înregistrată sub
nr.6614/29.05.2017 a AsociaŃiei LUPY Orăştie prin care aceasta semnalează unele
aspecte cu privire la relaŃia acesteia cu adăpostul public din Orăştie şi a faptului că,
în luna mai au fost eutanasiaŃi mai multe câini, iar printre aceştia se aflau animale
pentru care existau cereri de adopŃie din FranŃa.
D-l consilier Molocea Mihai arată că, a luat cunoştinŃă de aceasta problemă, se
pare că există o proastă colaborare între asociaŃie şi cei care administrează
adăpostul. Din câte a aflat au fost eutanasiaŃi 5 câini, cu toate că, cei care
administrează adăpostul au fost înştiinŃaŃi că, se doreşte adoptarea acestora şi dacă
nu exista posibilitate de a controla şi de a fi înştiinŃată şi municipalitatea.
D-l secretar arată că, listele cu animalele propuse spre eutanasiere sunt
transmise de cei care administrează adăpostul pentru a fi avizate de către Primărie,
însă persoana care dă avizul, nu are întotdeauna timpul necesar să verifice în teren
situaŃia, deoarece activitatea din cadrul compartimentului Registru agricol nu îi
permite acest lucru.
D-l consilier Chira Adriana arată că, până în momentul de faŃă prin
intermediul asociaŃiilor private care se ocupă de problema animalelor fără stăpân au
fost adoptaŃi de la adăpostul din Orăştie de către cetăŃenii francezi aproximativ 400
de câini.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, municipalitatea plăteşte anual o cotizaŃie
către asociaŃia de dezvoltare comunitară care funcŃionează la nivel judeŃean şi ar
trebui să îşi facă treaba care le revine.
La ultimul punct al ordinii de zi, d-na consilier Chira Adriana are o rugăminte
pe care o adresează executivului în legătură cu anunŃurile ce sunt postate pe pagina
de internet a Primăriei, acestea să aibă precizate data publicării şi data limită pentru
depunerea solicitărilor.
D-l secretar arată că, anunŃurile pentru ocuparea posturilor sunt afişate nu doar
pe pagina de internet a Primăriei, ci suntem obligaŃi de lege să fie publicate şi în
Monitorul oficial.
D-na consilier Chira Adriana arată că, dânsa nu se referă la aceste tip de anunŃ,
se referă în general, aşa cum a fost în cazul depunerii cererilor pentru obŃinerea
finanŃărilor nerambursabile de la bugetul local.
D-l consilier Stoica Constantin arată că, în urmă cu câteva şedinŃe a fost
aprobată deplasarea unui grup folcloric în Olanda, şi s-a solicitat la momentul
respectiv să ne fie prezentată invitaŃia, însă angajata Primăriei, nici până în prezent
nu ne-a pus la dispoziŃie acel document.
D-l primar arată că, astăzi colegii din cadrul respectivului compartiment sunt
plecaŃi în delegaŃie la Timişoara, pentru clarificarea unor situaŃii în legătură cu
unele proiecte depuse spre finanŃare.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Secretar,
jr.Teodor Iordan

Preşedinte de şedinŃă,
ing.Petre Radu OnuŃ
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