ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 23.03.2018 cu ocazia şedinŃei de îndată a Consiliului local al
municipiului Orăştie.
Convocarea Consiliului local s-a făcut cu o zi înainte de data stabilită.
La şedinŃă sunt prezenŃi 15 din cei 19 consilieri. Lipsesc consilierii locali Chira
Adriana, Molocea Mihai Iulian, Popa Dorin Ioan şi Stoica Constantin Nicolae.
La şedinŃă participă viceprimar łambă Alin Adam, secretar Teodor Iordan şi
mass-media locală.
Întrucât procesele verbale ale şedinŃelor de îndată din 06 martie 2018, respectiv
12 martie 2018 au fost puse la dispoziŃia consilierilor, d-l secretar întreabă dacă există
obiecŃii cu privire la acestea. Întrucât nu există obiecŃii acestea sunt supuse la vot şi
aprobate cu unanimitate de voturi.
Preşedintele de şedinŃă, d-l consilier Stănculesc Valentin Silviu prezintă
următorul proiect al ordinii de zi :
1.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr.44/2013
referitoare la aprobarea transmiterii în folosinŃă gratuită a unui teren în vederea
construirii de locuinŃe prin fonduri A.N.L.
2.Proiect de hotărâre privind numirea unei comisii de vânzare a terenurilor
proprietate privată a municipiului Orăştie.
În afara ordinii de zi, d-l primar propune :
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice (faza
DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „REABILITAREA,
MODERNIZAREA ŞI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC ”NICOLAUS
OLAHUS” ÎN MUNICIPIUL ORĂŞTIE, JUDEłUL HUNEDOARA”.
4.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al
municipiului Orăştie pe anul 2018 în vederea suportării cheltuielilor ocazionate de
vizita unei delegaŃii din oraşul înfrăŃit Criuleni – Republica Moldova în perioada 25 –
29 martie 2018.
Proiectul ordinii de zi împreună cu completările ulterioare este supus la vot şi
aprobat în unanimitate.
La primul punct al ordinii de zi sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr.44/2013 referitoare la aprobarea
transmiterii în folosinŃă gratuită a unui teren în vederea construirii de locuinŃe prin
fonduri A.N.L.
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D-l ing.Iacob Doru dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.
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.61/2018 privind modificarea şi completarea HCL
nr.44/2013 referitoare la aprobarea transmiterii în folosinŃă gratuită a unui teren în
vederea construirii de locuinŃe prin fonduri A.N.L.
La punctul 2 al ordinii de zi sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind numirea unei comisii de vânzare a terenurilor proprietate privată a
municipiului Orăştie.
D-l secretar Teodor Iordan prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
Preşedintele de şedinŃă solicită să se facă propuneri nominale pentru numirea
membrilor comisiei mai sus amintite.
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D-l consilier Paşca Ioan propune ca din comisie să facă parte cei
consilieri locali, care au fost şi în vechea comisie şi anume Paşca Ioan, Pîndărelu
Nicolae şi Popa Dorin Ioan, precum şi consilierii locali łambă Alin Adam şi Petre
Radu OnuŃ.
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 un proces verbal constatator al rezultatului votării, arătând că cei
15 consilieri prezenŃi au votat, iar cei 5 membri propuşi au obŃinut fiecare cate 15
voturi „pentru”, fiind aleşi ca membri ai comisiei.
D-l viceprimar łambă Alin Adam propune să fie desemnat preşedintele comisiei,
în acest sens propune ca d-l consilier Paşca Ioan să deŃină această funcŃie. Totodată, dl consilier Bulz Dionisie îl propune pe d-l consilier Popa Dorin Ioan.
Propunerea d-lui viceprimar se supune la vot şi se aprobă cu 13 voturi „pentru”,
iar 2 consilieri s-au abŃinut de la vot.
Propunerea d-lui consilier Bulz Dionisie se supune la vot fiind consemnate 2
voturi „pentru”, iar 13 consilieri s-au abŃinut de la vot.
În consecinŃă, d-l consilier Paşca Ioan a fost ales ca preşedinte al comisiei de
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vânzare a terenurilor proprietate privată a municipiului Orăştie.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.62/2018 privind numirea unei comisii de vânzare a
terenurilor proprietate privată a municipiului Orăştie.
În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea documentaŃiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru proiectul: „REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA
LICEULUI TEHNOLOGIC ”NICOLAUS OLAHUS” ÎN MUNICIPIUL ORĂŞTIE,
JUDEłUL HUNEDOARA”.
D-l ing.Iacob Doru 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.63/2018 privind aprobarea documentaŃiei tehnicoeconomice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul:
„REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC
”NICOLAUS OLAHUS” ÎN MUNICIPIUL ORĂŞTIE, JUDEłUL HUNEDOARA”.
La ultimul punct al ordinii de zi sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăştie
pe anul 2018 în vederea suportării cheltuielilor ocazionate de vizita unei delegaŃii din
oraşul înfrăŃit Criuleni – Republica Moldova în perioada 25 – 29 martie 2018.
D-l secretar Teodor Iordan dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l viceprimar arată că, din delegaŃie vor face parte trei persoane şi anume
primarul, viceprimarul şi fostul primar al oraşului înfrăŃit Criuleni, care au răspuns
invitaŃiei noastre. Scopul principal al acestei vizite este acela de a marca cei 100 de
ani de la unirea Basarabiei cu Romania. În acest sens, marŃi, 27 martie vor fi
organizate unele manifestări dedicate acestui moment, care vor cuprinde oficierea
unui TE DEUM la Biserica „Adormirii Maicii Domnului” începând cu ora 13, iar de
la ora 14 în sala de festivităŃi a Colegiului National „Aurel Vlaicu” se va viziona un
documentar dedicat acestui eveniment.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar aprobării proiectului de hotărâre este de
10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.64/2018 privind alocarea unei sume de bani din bugetul
local al municipiului Orăştie pe anul 2018 în vederea suportării cheltuielilor
ocazionate de vizita unei delegaŃii din oraşul înfrăŃit Criuleni – Republica Moldova în
perioada 25 – 29 martie 2018.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinŃă,
prof.Stănculesc Valentin Silviu

Secretar,
jr.Teodor Iordan
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