ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 16.02.2018 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 18 din cei 19 consilieri. Lipseşte d-na consilier local
Aldea Simona Maria.
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 aprobarea bugetului general al municipiului Orăştie
pe anul 2018.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanŃări rambursabile
interne/externe în vederea realizării unor obiective de investiŃii de interes local.
3.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.32/2017 referitoare la
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Continuare lucrări
construcŃie GrădiniŃă cu Program Prelungit, str.Luminii, Municipiul Orăştie”.
4.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.172/2017 referitoare la
aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie pentru
proiectul „Continuare lucrări de construcŃie GrădiniŃă cu Program Prelungit, strada
Luminii, Municipiul Orăştie”.
5.Proiect de hotărâre privind modificarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2014 2020 aprobată prin HCL nr.120/2014.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul Extindere canalizare menajeră, str.Codrului,
municipiul Orăştie.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare şi a
cumpărării construcŃiilor aparŃinând SC Activitatea Goscom SA Orăştie situate în
PiaŃa Victoriei, nr.19 din municipiul Orăştie.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinŃă gratuită a unui
teren situat in municipiul Orăştie, str.Plantelor, nr.2 în vederea construirii unor
locuinŃe de serviciu prin fonduri A.N.L.
9.Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare şi a vânzării
terenului intravilan situat în Orăştie, str.dr.Stelian Ivaşcu, nr.10.
10.Proiect de hotărâre privind atribuirea cu chirie a apartamentului nr.44 din
blocul nr.36 situat în str.Pricazului din municipiul Orăştie.
11.Proiect de hotărâre privind atribuirea cu chirie a apartamentului nr.28 din
blocul nr.145 situat în str.Unirii din municipiul Orăştie.
1

12.Proiect de hotărâre privind anularea numerelor cadastrale atribuite parcelelor
rezultate prin dezmembrarea imobilului cu număr cadastral 62055 si dezmembrarea
imobilului situat în municipiul Orăştie, str.Grădiştei, nr.2 în trei loturi distincte.
13.Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public
al JudeŃului Hunedoara în domeniul public al Municipiului Orăştie.
14.Proiect de hotărâre privind acceptarea donaŃiei unui teren situat în municipiul
Orăştie, str.Erou Moraru Călin Gabriel, f.n.
15.Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaŃiei referitoare la
dezmembrarea şi partajarea imobilului situat în Orăştie, str.Ac.D.Prodan, nr.2 în 6
loturi.
16.Proiect de hotărâre privind constatarea situaŃiei juridice a unui teren
intravilan situat pe raza Municipiului Orăştie.
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a execuŃiei
bugetare pe anul 2017 al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic ”Valea Orăştiei” R.A
Orăştie.
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului manifestărilor culturale,
artistice şi sportive ce se vor desfăşura pe parcursul anului 2018 în municipiul Orăştie.
19.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.99/2007 referitoare
la aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în municipiul Orăştie.
în afara ordinii de zi d-l primar propune :
20.Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcŃii publice vacante din
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orăştie, DirecŃia Tehnică,
Serviciul Administrarea domeniului public şi privat, Compartiment Infrastructură
urbană.
21.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcŃii şi organigramei
Spitalului Municipal Orăştie.
22.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaŃiilor Municipiului Orăştie pentru
anul 2018.
23.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al
Municipiului Orăştie pe anul 2018 in vederea susŃinerii activităŃii S.M.U.R.D.
24.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Regiei Publice Locale Ocolul Silvic „Valea Orăştiei” R.A Orăştie pe anul 2018.
25.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pe perioada
martie – mai 2018.
26.Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2018 a excedentului anual al
bugetului local al municipiului Orăştie.
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 aprobarea bugetului general al municipiului Orăştie pe anul 2018.
D-na director Jorza Lucia dă citire raportului întocmit de DirecŃia economică.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, în urma discuŃiilor purtate comisia economică,
propune următorul amendament :
- la Colegiul National „Aurel Vlaicu” Orăştie din suma alocată de
950.000 lei se va retrage suma de 100.000 lei, care se transferă la obiectivul „Capelă”
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şi suma de 800.000 lei se transferă la obiectivul „Străzi” (ReparaŃii străzi – contract
cadru), rămânând suma de 50.000 lei.
- la bugetul instituŃiilor autofinanŃate la Spitalul Municipal, la
capitolul „InvestiŃii” se ia suma de 70,85 nii lei de pe „ReparaŃii capitale” şi se
transferă la „Maşini, echipamente şi mijloace de transport”.
- la bugetul instituŃiilor autofinanŃate la C.S.M „Dacia Orăştie
2010” se ia suma de 10.000 lei de la „ReparaŃii” şi se transferă la ”Obiecte de
inventar”.
D-l consilier Petre Radu OnuŃ prezintă raportul comisiei pentru administraŃie
locală, care a avizat favorabil proiectul de hotărâre, cu acelaşi amendament prezentat
anterior.
D-l consilier Paşca Ioan dă citire raportului comisiei pentru urbanism şi
amenajarea teritoriului, care a avizat favorabil proiectul de hotărâre, cu amendamentul
mai sus prezentat.
D-na consilier Cîndea LenuŃa Aurelia arată că, în comisia pentru învăŃământ,
sănătate, sport, cultură şi culte, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil, cu
amendamentul prezentat mai sus.
D-l consilier Stăculesc Valentin Silviu prezintă raportul comisiei pentru servicii
şi comerŃ, care a avizat favorabil proiectul de hotărâre, cu amendamentul prezentat
anterior.
D-l viceprimar łambă Alin Adam propune suplimentarea bugetului local cu
suma de 100.000 lei care a fost repartizata de Consiliul JudeŃean Hunedoara pentru
clasele de învăŃământ special de la Şcoala Gimnazială „Dr.A.Vlad” Orăştie.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că, de la Colegiul NaŃional „Aurel Vlaicu” a fost
depus un deviz de lucrări pentru restaurarea imobilului unde îşi desfăşoară activitatea,
iar valoarea acestuia este 1.800.000 lei, este o sumă destul de mare, nu ştim ce tipuri
de lucrări sunt cuprinse în acest deviz. În aceeaşi ordine de idei, dânsul mai arată că,
acoperişul şi tâmplăria au fost înlocuite în urmă cu câŃiva ani, din punctul său de
vedere nu putem aproba un asemenea deviz şi din câte ştie nu a fost vorba nicidecum
de restaurare cum apare în adresă, ci de anumite lucrări de reparaŃii, iar pentru
restaurare este nevoie de avizul de la cultură.
D-na director Jorza Lucia arată că, în bugetul pe acest an pentru bursele şcolare
este prevăzută suma de 413.000 lei, care va acoperi numărul de burse solicitate,
bugetul a fost stabilit în urma datelor comunicate de unităŃile de învăŃământ.
D-l consilier Ionică Mircea arată că, trebuie Ńinut cont că, elevii din clasele a V-a
şi a IX-a nu sunt prinşi la numărul de burse comunicat la începutul anului şcolar, iar în
semestrul II aceştia au dreptul la burse şi atunci va fi nevoie de o suplimentare a
acestora.
D-l primar arată că, unităŃile şcolare trebuie să se încadreze în suma alocată,
după aprobarea în prealabil a numărului de burse de către consiliile de administraŃie
ale fiecărei şcoli.
D-na director Jorza Lucia arată că, numărul şi cuantumul burselor şcolare se
aprobă o singură dată pe an de către Consiliul local.
D-l consilier Bulz Dionisie propune alocarea sumei de 100.000 lei pentru
întocmirea unui D.A.L.I şi ConsultanŃă pentru proiectul „Reabilitare, modernizare şi
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dotare Şcoala Gimnaziala „Dr.A.Vlad” Orăştie”, iar suma se propune a fi retrasă de la
obiectivul „Străzi”.
D-l primar arată că, în principiu este de acord, dar trebuie Ńinut cont de faptul că,
este posibil ca acest proiect să nu treacă de etapa de evaluare şi este nevoie de
implicarea şcolii în acest proiect, fiind vorba de un volum mare de muncă. În aceeaşi
ordine de idei, d-l primar mai arată că, în perioada imediat următoare dorim să
depunem noi proiecte pentru obŃinerea finanŃării, Ńinând cont că se vor deschide liniile
de finanŃare, este foarte mult de muncă, dorim să depunem din nou proiectul cu Zidul
CetăŃii şi incinta fortificată, mai sunt în lucru proiectele privind realizarea Muzeului
CivilizaŃiei Dacice, precum şi modernizarea Casei de Cultură.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian întreabă dacă în bugetul acestui an a fost
prevăzută o suma pentru achiziŃionarea fostului sediul al A.J.V.P.S Hunedoara ce este
situat în incinta Parcului „Tineretului”, având în vedere că, au fost unele discuŃii în
cursul anului trecut pe acest subiect.
D-l primar arată că, pentru acest an nu a fost prevăzută o sumă în acest scop, au
avut loc întâlniri cu proprietarii respectivului imobil şi s-a luat în calcul realizarea
unui schimb de imobile, dar în momentul de faŃă nu este nimic concretizat.
D-l consilier Molocea Mihai arată că, există posibilitatea ca aceştia să vândă
între timp imobilul.
D-l primar este de părere că, fără o expertiză prin care să se stabilească care este
valoarea acestuia, nu putem prevede nicio sumă în acest scop.
D-na consilier Şerban Angela Liliana arată că, la Şcoala Gimnazială „D.Stanca”
este necesar a fi refăcută instalaŃia termică a ambelor corpuri de clădire, actualul
sistem este învechit, nu mai este eficient şi în acest scop ar trebui scris un proiect de
finanŃare.
D-l primar arată că, trebuie mai întâi făcut un studiu de fezabilitate, să vedem
ce implică un asemenea proiect din punct vedere financiar, aşa cum a spus anterior,
avem multe proiecte în derulare şi urmează altele în acest an, nu ne putem angaja la
alte proiecte, trebuie implicare şi din partea celor interesaŃi.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, în urmă cu câŃiva ani s-a întocmit
un studiu de fezabilitate pentru realizarea unei piste de biciclete, care nu s-a
concretizat şi întreabă dacă acel studiu mai este valabil şi care au fost motivele
nerealizării acestuia.
D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, acel studiu de fezabilitate a fost luat
în discuŃie în anul 2014 şi s-a dorit finanŃarea proiectului pe fonduri P.O.R, iar
investiŃia era de 3-4 milioane de euro.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că, acest proiect se putea depune în anumite
condiŃii, nu a fost vorba nicidecum de începerea lucrărilor, s-a dorit obŃinerea
finanŃării pe măsura 13.1, dar una dintre condiŃii a fost acea a îndeplinirii
componentei sociale şi anume trebuia să deservească o unitate şcolară sau un centru
social. Totodată, dânsul mai arată că, una dintre variante era realizarea acesteia în
zona Parcului „Tineretului”, dar din păcate una dintre condiŃii era să existe serviciu de
transport urban.
D-l consilier Bulz Dionisie propune suplimentarea cu 50.000 lei a sumei alocate
susŃinerii activităŃii S.M.U.R.D Orăştie şi alocarea sumei de 100.000 lei pentru
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amenajarea unor locuri de joacă în zona blocurilor U.M.O şi zona Zăvoi, care se vor
retrage de la obiectivul „Străzi”
D-l consilier Paşca Ioan consideră că, ideea nu este una rea, sunt
într-adevăr
necesare, dar cu 100.000 lei nu crede că se pot amenaja două sau trei locuri de joacă.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, la bugetul alocat activităŃilor
culturale, acestea să nu mai fie organizate de firme din alte zone ale Ńării, să înfiinŃam
un O.N.G pe lângă Casa de Cultură, care să se ocupe de întreaga organizare, acestea
vin îşi iau banii, iar artiştii locali rămân neplătiŃi, aşa cum s-a întâmplat la ultimele
manifestări.
D-l viceprimar arată că, achiziŃiile pentru organizarea acŃiunilor cultural-artistice
se fac de către compartimentul „AchiziŃii publice” direct de pe S.E.A.P şi se alege cea
mai bună ofertă, nu ne permite legea să facem altcumva.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre şi a amendamentelor este de 10 voturi.
Amendamentul celor 5 comisii de specialitate este supus la vot şi aprobat cu 17
voturi „pentru” şi o abŃinere.
Amendamentul d-lui viceprimar se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Amendamentul d-lui consilier Bulz Dionisie prin care se solicită alocarea sumei
de 100.000 lei în vederea întocmirii unui D.A.L.I şi ConsultanŃă pentru proiectul
„Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala Gimnaziala „Dr.A.Vlad” Orăştie” se
supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Amendamentului d-lui
consilier Bulz Dionisie prin care se propune
suplimentarea cu 50.000 lei a sumei alocate pentru susŃinerea activităŃii S.M.U.R.D
Orăştie se supune la vot, aceasta fiind respinsă cu 7 voturi „pentru”, iar 11 consilieri sau abŃinut de la vot.
Amendamentul d-lui consilier Bulz Dionisie prin care se propune alocarea sumei
de 100.000 lei în vederea amenajării unor locuri de joacă în municipiul Orăştie se
supune la vot, acesta fiind respins cu 6 voturi „pentru” şi 12 abŃineri.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în
unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.21/2018 privind aprobarea bugetului general al
municipiului Orăştie pe anul 2018.
La punctul 2 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea contractării unei finanŃări rambursabile interne/externe în
vederea realizării unor obiective de investiŃii de interes local.
D-na director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre a
fost avizat favorabil.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre
este de 10 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.22/2018 privind aprobarea contractării unei finanŃări
rambursabile interne/externe în vederea realizării unor obiective de investiŃii de
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interes local.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
modificarea HCL nr.32/2017 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul „Continuare lucrări construcŃie GrădiniŃă cu Program Prelungit,
str.Luminii, Municipiul Orăştie”.
D-na director Oltean Mihaela prezintă raportul întocmit de Serviciul Public de
AsistenŃă Socială Orăştie.
D-l consilier Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei economice.
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.23/2018 privind modificarea HCL nr.32/2017 referitoare
la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Continuare lucrări
construcŃie GrădiniŃă cu Program Prelungit, str.Luminii, Municipiul Orăştie”.
La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind modificarea HCL nr.172/2017 referitoare la aprobarea asigurării
finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie pentru proiectul „Continuare
lucrări de construcŃie GrădiniŃă cu Program Prelungit, strada Luminii, Municipiul
Orăştie”.
D-na director Oltean Mihaela dă citire raportului întocmit de Serviciul Public de
AsistenŃă Socială Orăştie.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre a
fost avizat favorabil.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre
este de 10 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.24/2018 privind modificarea HCL nr.172/2017
referitoare la aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie
pentru proiectul „Continuare lucrări de construcŃie GrădiniŃă cu Program Prelungit,
strada Luminii, Municipiul Orăştie”.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
modificarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2014 -2020 aprobată prin HCL
nr.120/2014.
D-na ec.Doboş Carmen prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică -Biroul
Dezvoltare Locală şi Proiecte.
D-nii consilieri Paşca Ioan şi Stănculesc Valentin Silviu dau citire, pe rând,
rapoartelor de avizare ale comisiei economice, comisiei pentru servicii şi comerŃ şi al
comisiei pentru urbanism.
D-l viceprimar łambă Alin Adam propune completarea anexei cu o noua poziŃie
nr.65 – „ConstrucŃie locuinŃe de serviciu în regim de înălŃime P+ 2E cu 16 unităŃi
locative, destinate închirierii, în Orăştie, strada Plantelor, nr.2.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre şi a amendamentului este de 10 voturi.
Amendamentul d-lui viceprimar se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de
6

voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.25/2018 privind modificarea Strategiei de Dezvoltare
Locală 2014 -2020 aprobată prin HCL nr.120/2014.
La punctul 6 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul Extindere canalizare menajeră, str.Codrului, municipiul
Orăştie.
D-l ing.Iacob Doru prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul
Dezvoltare Locală şi Proiecte.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre a
fost avizat favorabil.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre
este de 10 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.26/2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi
a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Extindere canalizare menajeră,
str.Codrului, municipiul Orăştie.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare şi a cumpărării construcŃiilor
aparŃinând SC Activitatea Goscom SA Orăştie situate în PiaŃa Victoriei, nr.19 din
municipiul Orăştie.
D-l ing.Colhon Andrei dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Paşca Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei economice.
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.27/2018 privind aprobarea însuşirii raportului de
evaluare şi a cumpărării construcŃiilor aparŃinând SC Activitatea Goscom SA Orăştie
situate în PiaŃa Victoriei, nr.19 din municipiul Orăştie.
La punctul 8 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinŃă gratuită a unui teren situat in
municipiul Orăştie, str.Plantelor, nr.2 în vederea construirii unor locuinŃe de serviciu
prin fonduri A.N.L.
D-na ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Petre Radu OnuŃ 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.28/2018 privind aprobarea transmiterii în folosinŃă
gratuită a unui teren situat in municipiul Orăştie, str.Plantelor, nr.2 în vederea
construirii unor locuinŃe de serviciu prin fonduri A.N.L.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
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însuşirea raportului de evaluare şi a vânzării terenului intravilan situat în Orăştie,
str.dr.Stelian Ivaşcu, nr.10.
D-l ing.Colhon Andrei prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-nii consilieri Paşca Ioan şi Stănculesc Valentin Silviu dau citire, pe rând,
rapoartelor de avizare ale comisiei economice şi 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.
Se adoptă Hotărârea nr.29/2018 privind însuşirea raportului de evaluare şi a
vânzării terenului intravilan situat în Orăştie, str.dr.Stelian Ivaşcu, nr.10.
La punctul 10 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind atribuirea cu chirie a apartamentului nr.44 din blocul nr.36 situat în
str.Pricazului din municipiul Orăştie.
D-na ec.Opra Ramona dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Petre Radu OnuŃ arata ca, in 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.30/2018 privind atribuirea cu chirie a apartamentului
nr.44 din blocul nr.36 situat în str.Pricazului din municipiul Orăştie.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
atribuirea cu chirie a apartamentului nr.28 din blocul nr.145 situat în str.Unirii din
municipiul Orăştie.
D-na ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Petre Radu OnuŃ dă citire raportului de avizare al comisiei pentru
administraŃie locală.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 13 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.31/2018 privind atribuirea cu chirie a apartamentului
nr.28 din blocul nr.145 situat în str.Unirii din municipiul Orăştie.
La punctul 12 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind anularea numerelor cadastrale atribuite parcelelor rezultate prin
dezmembrarea imobilului cu număr cadastral 62055 si dezmembrarea imobilului
situat în municipiul Orăştie, str.Grădiştei, nr.2 în trei loturi distincte.
D-l ing.Colhon Andrei prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-nii consilieri Petre Radu OnuŃ şi Paşca Ioan arată că, în comisia pentru
administraŃie locală şi în comisia pentru urbanism, proiectul de hotărâre a fost avizat
favorabil.
D-l consilier Bulz Dionisie întreabă cine va suporta cheltuielile aferente acestor
operaŃiuni. I se răspunde de către d-l ing.Colhon Andrei, care arată că, solicitantul va
suporta cheltuielile ce decurg din această lucrare.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae este de părere că, ar trebui să se li se
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pună în vedere celor care efectuează lucrări de reparaŃii să readucă terenul la starea
iniŃială, nu este normal să nu repare unde au intervenit.
D-l primar arată că, aceştia au un regim special, nu ni se cere acord de spargere
pentru reparaŃii, ci doar la realizarea de lucrări noi.
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.32/2018 privind anularea numerelor cadastrale
atribuite parcelelor rezultate prin dezmembrarea imobilului cu număr cadastral 62055
si dezmembrarea imobilului situat în municipiul Orăştie, str.Grădiştei, nr.2 în trei
loturi distincte.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al JudeŃului Hunedoara în
domeniul public al Municipiului Orăştie.
D-l secretar Teodor Iordan dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier Petre Radu OnuŃ prezintă raportul de avizare al comisiei pentru
administraŃie locală.
D-l primar arată că, imobilul din str.N.Bălcescu, nr.16, rămâne în administrarea
noastră, au fost lansate unele zvonuri că vor fi evacuaŃi cei care au spaŃii închiriate în
incinta acestuia, nici vorbă de aşa ceva, se vor găsi soluŃii pentru sediile partidelor
politice, ale cabinetelor medicale, precum şi al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic
„Valea Orăştiei”, aceasta din urma a făcut cele mai serioase investiŃii în respectiva
locaŃie, deci nu se mută nimeni decât după semnarea proiectului de finanŃare.
D-l consilier Bulz Dionisie consideră că, ar fi binevenit un comunicat din partea
autorităŃilor pentru a fi lămurită întreaga situaŃie.
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.33/2018 privind solicitarea trecerii unui imobil din
domeniul public al JudeŃului Hunedoara în domeniul public al Municipiului Orăştie.
La punctul 14 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind acceptarea donaŃiei unui teren situat în municipiul Orăştie, str.Erou
Moraru Călin Gabriel, f.n.
D-l secretar prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie Publică Locală.
D-nii consilieri Petre Radu OnuŃ şi Paşca Ioan dau citire, pe rând, rapoartelor 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.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.34/2018 privind acceptarea donaŃiei unui teren situat
în municipiul Orăştie, str.Erou Moraru Călin Gabriel, f.n.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
însuşirea documentaŃiei referitoare la dezmembrarea şi partajarea imobilului situat în
Orăştie, str.Ac.D.Prodan, nr.2 în 6 loturi.
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D-l secretar Teodor Iordan prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-nii consilieri Petre Radu OnuŃ şi Paşca Ioan arată că, în comisiile de
specialitate, 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.35/2018 privind însuşirea documentaŃiei referitoare la
dezmembrarea şi partajarea imobilului situat în Orăştie, str.Ac.D.Prodan, nr.2 în 6
loturi.
La punctul 16 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind constatarea situaŃiei juridice a unui teren intravilan situat pe raza
Municipiului Orăştie.
D-l ing.Colhon Andrei dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Petre Radu OnuŃ prezintă raportul de avizare al comisiei pentru
administraŃie locală.
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.36/2018 privind constatarea situaŃiei juridice a unui
teren intravilan situat pe raza Municipiului Orăştie.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea contului de încheiere a execuŃiei bugetare pe anul 2017 al Regiei Publice
Locale Ocolul Silvic ”Valea Orăştiei” R.A Orăştie.
D-l secretar Teodor Iordan prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-nii consilieri Paşca Ioan 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.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.37/2018 privind aprobarea contului de încheiere a
execuŃiei bugetare pe anul 2017 al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic ”Valea
Orăştiei” R.A Orăştie.
La punctul 18 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea Programului manifestărilor culturale, artistice şi sportive
ce se vor desfăşura pe parcursul anului 2018 în municipiul Orăştie.
D-l ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură „Alexandru
GrozuŃă” Orăştie.
D-na consilier Cîndea LenuŃa Aurelia arată că, în comisia pentru învăŃământ,
sănătate, sport, cultură şi culte, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l consilier Stănculesc Valentin Silviu îi recomandă d-lui Pistol Eugen ca pe
viitor cu ocazia manifestărilor cultural-artistice să se facă o bună popularizare a
acestora şi în zona blocurilor de pe străzile Pricazului şi Mureşul.
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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.38/2018 privind aprobarea Programului manifestărilor
culturale, artistice şi sportive ce se vor desfăşura pe parcursul anului 2018 în
municipiul Orăştie.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind modificarea anexei la HCL nr.99/2007 referitoare la aprobarea Planului de
Analiză şi Acoperire a Riscurilor în municipiul Orăştie.
D-l secretar Teodor Iordan dă citire raportului întocmit de Compartimentul
ProtecŃie civilă.
D-l consilier Stănculesc Valentin Silviu prezintă raportul de avizare al comisiei
pentru servicii şi comerŃ.
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.39/2018 privind modificarea anexei la HCL nr.99/2007
referitoare la aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în municipiul
Orăştie.
La punctul 20 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind transformarea unei funcŃii publice vacante din cadrul Aparatului de
specialitate al primarului municipiului Orăştie, DirecŃia Tehnică, Serviciul
Administrarea domeniului public şi privat, Compartiment Infrastructură urbană.
D-l secretar Teodor Iordan prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală – Compartiment Resurse umane.
D-l consilier Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie locală,
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre
este de 10 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.40/2018 privind transformarea unei funcŃii publice
vacante din cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Orăştie,
DirecŃia Tehnică, Serviciul Administrarea domeniului public şi privat, Compartiment
Infrastructură urbană.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
modificarea statului de funcŃii şi al organigramei Spitalului Municipal Orăştie.
D-l secretar prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie Publică Locală.
D-na consilier Cîndea LenuŃa Aurelia dă citire raportului de avizare al comisiei
pentru învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte.
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.41/2018 privind modificarea statului de funcŃii şi al
organigramei Spitalului Municipal Orăştie.
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La punctul 22 al ordinii de zi, d-l primar prezinta motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea cotizaŃiilor Municipiului Orăştie pentru anul 2018.
D-l secretar Teodor Iordan dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre a
fost avizat favorabil.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre
este de 10 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.42/2018 privind aprobarea cotizaŃiilor Municipiului
Orăştie pentru anul 2018.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
alocarea unei sume de bani din bugetul local al Municipiului Orăştie pe anul 2018 in
vederea susŃinerii activităŃii S.M.U.R.D.
D-l secretar Teodor Iordan prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier Paşca Ioan 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.43/2018 privind alocarea unei sume de bani din bugetul
local al Municipiului Orăştie pe anul 2018 in vederea susŃinerii activităŃii S.M.U.R.D.
La punctul 24 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Publice Locale
Ocolul Silvic „Valea Orăştiei” R.A Orăştie pe anul 2018.
D-l secretar prezinta raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie Publică Locală.
D-l ing.Cristea Ioan, şef al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic „Valea Orăştiei”
R.A Orăştie face o prezentare succintă a bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei pe
anul 2018.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre a
fost avizat favorabil.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că, este bine ca sediul regiei este la Orăştie, este
un beneficiu pentru bugetul local din punct de vedere al veniturilor, iar în perspectivă
va trebui să găsim o nouă locaŃie pentru aceasta, eventual să se vină cu o propunere şi
din partea acesteia.
D-l ing.Cristea Ioan arată că, regia deŃine în proprietate un teren în zona Gării şi
ar putea fi amenajat acolo un eventual sediu, mai ales că, în zonă este şi depozitul
ocolului.
D-l secretar Teodor Iordan arată ca, 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.44/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic „Valea Orăştiei” R.A Orăştie pe anul
2018.
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În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pe perioada martie – mai 2018.
D-l secretar Teodor Iordan dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
Preşedintele de şedinŃă solicită consilierilor locali să facă propuneri nominale în
vederea alegerii preşedintelui de şedinŃă pe perioada sus amintită.
D-l viceprimar propune pe d-l consilier Stănculesc Valentin Silviu, iar d-l
consilier Molocea Mihai Iulian pe d-l consilier Bulz Dionisie.
Propunerea d-lui viceprimar se supune la vot, fiind cosemnate 11 voturi
„pentru”, iar 7 consilieri s-au abŃinut de la vot.
Propunerea d-lui consilier Molocea Mihai Iulian este supusă la vot, fiind
consemnate 5 voturi „pentru”, iar 13 consilieri s-au abŃinut de la vot.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.
Se adoptă Hotărârea nr.45/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pe
perioada martie – mai 2018.
La ultimul punct al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind utilizarea în anul 2018 a excedentului anual al bugetului local al
municipiului Orăştie.
D-na director Jorza Lucia prezintă raportul 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.46/2018 privind utilizarea în anul 2018 a excedentului
anual al bugetului local al municipiului Orăştie.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.
Preşedinte de şedinŃă,
prof.łambă Alin Adam

Secretar,
jr.Teodor Iordan
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