ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 28.12.2017 cu ocazia şedinŃei de îndată a Consiliului local al
municipiului Orăştie.
Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 3 zile înainte de data stabilită.
Din totalul de 19 consilieri sunt prezenŃi la şedinŃă 17. Lipsesc consilierii locali
Sechi Dan Mihail şi Stoica Constantin Nicolae
La şedinŃă participă primar Ovidiu Bălan, viceprimar łambă Alin Adam, secretar
Teodor Iordan şi mass-media locală.
Preşedintele de şedinŃă, d-l consilier łambă Alin Adam prezintă următorul
proiect al ordinii de zi :
1.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2018.
2.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale funcŃionarilor
publici şi ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaŃionale
“AdministraŃie” din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Orăştie şi
Serviciile publice subordonate Consiliului Local al municipiului Orăştie.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea preŃurilor de pornire la licitaŃie pentru
masa lemnoasă din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Orăştie pentru
anul 2018.
In afara ordinii de zi, d-l primar propune :
4.Proeict de hotărâre privind modificarea HCL nr.205/2016 referitoare la
aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul – „Canalizare menajeră în sistem gravitaŃional şi cu pompare pe străzile :
Digului, N.Titulescu, Unirii, Luncii şi Pricazului din municipiul Orăştie”.
5.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.170/2017 referitoare la
aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie pentru
proiectul “Canalizare menajeră în sistem gravitaŃional şi cu pompare pe străzile :
Digului, N.Titulescu, Unirii, Luncii şi Pricazului din municipiul Orăştie”.
6.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.206/2016 referitoare la
aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul – „Modernizare strada Stelian Ivaşcu din municipiul Orăştie, JudeŃul
Hunedoara”.
7.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.166/2017 referitoare la
aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie pentru
proiectul “Modernizare strada Stelian Ivaşcu, municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara”.
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8.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.211/2016 referitoare la
aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul – “Prelungire strada Viitorului din municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”.
9.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.167/2017 referitoare la
aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie pentru
proiectul “Prelungire strada Viitorului, Municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara”.
10.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.203/2016 referitoare la
aprobarea documentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃie şi a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare reŃele de alimentare cu apă în
municipiul Orăştie”, JudeŃul Hunedoara.
11.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.168/2017 referitoare la
aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie pentru
proiectul „Reabilitare reŃele de alimentare cu apă în municipiul Orăştie”, JudeŃul
Hunedoara”.
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 proiectului
de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2018.
D-l secretar Teodor Iordan dă citire raportului întocmit de Serviciul Impozite şi
taxe locale.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, dânsul este de acord cu prezentul proiect de
hotărâre, dar d-l consilier Molocea Mihai Iulian să scrie pe acel site „Orăştia
zăpăciŃilor”, că nu este adevărat că impozitele şi taxele locale se vor majora.
D-l consilier Molocea Mihai arată că, dânsul nu a scris nimic pe niciun site în
sensul celor arătate de d-l consilier Pasca Ioan.
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.309/2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale pe anul 2018.
La punctul 2 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale funcŃionarilor publici şi ale
personalului contractual din cadrul familiei ocupaŃionale “AdministraŃie” din Aparatul
de specialitate al Primarului Municipiului Orăştie şi Serviciile publice subordonate
Consiliului Local al municipiului Orăştie.
D-l secretar Teodor Iordan prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală – Compartiment Resurse umane.
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.310/2017 privind stabilirea salariilor de bază ale
funcŃionarilor publici şi ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaŃionale
“AdministraŃie” din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Orăştie şi
Serviciile publice subordonate Consiliului Local al municipiului Orăştie.
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În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea preŃurilor de pornire la licitaŃie pentru masa lemnoasă din fondul forestier
proprietatea publică a municipiului Orăştie pentru anul 2018.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
Preşedintele de şedinŃă îi dă cuvântul d-lui ing.Cristea Ioan, şef al Regiei Publice
Locale Ocolul Silvic „Valea Orăştiei” R.A Orăştie pentru a oferi unele date
suplimentare cu privire la problema supusă dezbaterii.
D-l ing.Cristea Ioan arată
că, în conformitate cu prevederile art.20, alin.(5) din Regulamentul de valorificare a
masei lemnoase aprobat prin Legea nr.715/2017, preŃul de pornire la licitaŃie pentru
masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a unei unităŃi administrativteritoriale se aprobă de consiliul local al acesteia. În aceeaşi ordine de idei, dânsul
arată că, aceste preŃuri sunt cu 20 % mai mari comparativ cu preŃurile practicate în
zonă.
D-l primar întreabă dacă nu se prezintă niciun agent la licitaŃie se va scoate la
licitaŃie din nou cu acelaşi preŃ sau cu un preŃ mai scăzut.
D-l ing.Cristea Ioan arată că, se va urma procedura prevăzută de lege şi dacă la
prima licitaŃie nu se prezintă niciun solicitant, atunci se va reveni în Consiliul local
pentru aprobarea unui nou preŃ de pornire, care va fi mai mic decât cel iniŃial.
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.311/2017 privind aprobarea preŃurilor de pornire la
licitaŃie pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietatea publică a municipiului
Orăştie pentru anul 2018.
La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind modificarea HCL nr.205/2016 referitoare la aprobarea studiului de
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul – „Canalizare
menajeră în sistem gravitaŃional şi cu pompare pe străzile : Digului, N.Titulescu,
Unirii, Luncii şi Pricazului din municipiul Orăştie”.
D-na ec.Doboş Carmen dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.
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.312/2017 privind modificarea HCL nr.205/2016
referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul – „Canalizare menajeră în sistem gravitaŃional şi cu pompare pe
străzile : Digului, N.Titulescu, Unirii, Luncii şi Pricazului din municipiul Orăştie”.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
modificarea HCL nr.170/2017 referitoare la aprobarea asigurării finanŃării de la
bugetul local al municipiului Orăştie pentru proiectul “Canalizare menajeră în sistem
gravitaŃional şi cu pompare pe străzile : Digului, N.Titulescu, Unirii, Luncii şi
Pricazului din municipiul Orăştie”.
D-na ec.Doboş Carmen prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
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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.313/2017 privind modificarea HCL nr.170/2017
referitoare la aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie
pentru proiectul “Canalizare menajeră în sistem gravitaŃional şi cu pompare pe străzile
: Digului, N.Titulescu, Unirii, Luncii şi Pricazului din municipiul Orăştie”.
La punctul 6 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind modificarea HCL nr.206/2016 referitoare la aprobarea studiului de
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul – „Modernizare
strada Stelian Ivaşcu din municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”.
D-na ec.Doboş Carmen prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
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.314/2017 privind modificarea HCL nr.206/2016
referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul – „Modernizare strada Stelian Ivaşcu din municipiul Orăştie,
JudeŃul Hunedoara”.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind modificarea HCL nr.166/2017 referitoare la aprobarea asigurării finanŃării de
la bugetul local al municipiului Orăştie pentru proiectul “Modernizare strada Stelian
Ivaşcu, municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara”.
D-na ec.Doboş Carmen dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.
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.315/2017 privind modificarea HCL nr.166/2017
referitoare la aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie
pentru proiectul “Modernizare strada Stelian Ivaşcu, municipiul Orăştie, judeŃul
Hunedoara”.
La punctul 8 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind modificarea HCL nr.211/2016 referitoare la aprobarea studiului de
fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul – “Prelungire strada
Viitorului din municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”.
D-na ec.Doboş Carmen prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
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.316/2017 privind modificarea HCL nr.211/2016
referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul – “Prelungire strada Viitorului din municipiul Orăştie, JudeŃul
Hunedoara”.
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În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
modificarea HCL nr.167/2017 referitoare la aprobarea asigurării finanŃării de la
bugetul local al municipiului Orăştie pentru proiectul “Prelungire strada Viitorului,
Municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara”.
D-na ec.Doboş Carmen prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
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.317/2017 privind modificarea HCL nr.167/2017
referitoare la aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie
pentru proiectul “Prelungire strada Viitorului, Municipiul Orăştie, judeŃul
Hunedoara”.
La punctul 10 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind modificarea HCL nr.203/2016 referitoare la aprobarea documentaŃiei
de avizare a lucrărilor de intervenŃie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul „Reabilitare reŃele de alimentare cu apă în municipiul Orăştie”, JudeŃul
Hunedoara.
D-na ec.Doboş Carmen prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
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.318/2017 privind modificarea HCL nr.203/2016
referitoare la aprobarea documentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃie şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare reŃele de alimentare cu
apă în municipiul Orăştie”, JudeŃul Hunedoara.
La ultimul punct al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind modificarea HCL nr.168/2017 referitoare la aprobarea asigurării
finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie pentru proiectul „Reabilitare
reŃele de alimentare cu apă în municipiul Orăştie”, JudeŃul Hunedoara”.
D-na ec.Doboş Carmen prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
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.319/2017 privind modificarea HCL nr.168/2017
referitoare la aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie
pentru proiectul „Reabilitare reŃele de alimentare cu apă în municipiul Orăştie”,
JudeŃul Hunedoara”.
În încheierea şedinŃei, d-l primar Ovidiu Bălan arată că, în prima jumătate a lunii
ianuarie 2018 va avea loc festivitatea de decernare a titlurilor de CetăŃean de onoare
conferite profesorului doctor Dorel Săndesc şi jurnalistului Cornel Nistorescu, data
urmând a fi stabilită de comun acord cu aceştia. Totodată, dânsul şi colectivul
Primăriei Municipiului Orăştie, transmit membrilor Consiliului local, să aibă parte de
un 2018 cat mai bun, cu sănătate şi numai împliniri, să putem duce la îndeplinire
obiectivele care ni le-am propus pentru anul viitor, iar orăştienii să aibă parte de un an
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cât mai bun. În aceeaşi ordine de idei, d-l primar mai arată că, în primele două luni
vor fi depuse o nouă serie de proiecte în vederea obŃinerii finanŃării şi apelează la
înŃelegea consilierilor pentru a fi alături de administraŃia locală pentru reuşita acestui
demers.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinŃă,
prof.łambă Alin Adam

Secretar,
jr.Teodor Iordan
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