ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 29.03.2018 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 17 din cei 19 consilieri. Lipsesc consilierii locali Aldea Simona
Maria şi Popa Dorin Ioan.
La şedinŃă participă primar Ovidiu Bălan, viceprimar łambă Alin Adam, secretar Teodor
Iordan şi mass-media locală.
Întrucât procesul verbal al şedinŃei de îndată din 23 martie 2018 a fost pus la dispoziŃia
consilierilor, d-l secretar întreabă dacă există obiecŃii cu privire la acesta. Întrucât nu există
obiecŃii este supus la vot şi aprobat 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 componenŃei Grupului de lucru local privind
îmbunătăŃirea situaŃiei romilor din municipiul Orăştie aprobat prin HCL nr.128/2017.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor mijloace fixe si obiecte de inventar
aflate în administrarea Serviciile Comunitare, Biblioteca Municipală Orăştie, Complex de
Servicii pentru Vârstnici Orăştie, Creşa Municipală Orăştie, Cantina de Ajutor Social Orăştie,
Serviciul Public de AsistenŃă Socială Orăştie, Serviciul Public de Gospodărire Municipală
Orăştie şi Administrarea PieŃelor.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achiziŃiilor publice pentru
anul 2018.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinŃă gratuită a Adăpostului
pentru câini comunitari din municipiul Orăştie, str.Crişan (Zăvoi) către AsociaŃia de
Dezvoltare Intercomunitară “Serviciul JudeŃean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” cu
sediul în municipiul Deva.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe construită prin
fonduri ANL situată în blocul nr.84, apartamentul nr.24 din municipiul Orăştie, str.Pricazului.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe construită prin
fonduri ANL situată în blocul nr.84, apartamentul nr.40 din municipiul Orăştie, str.Pricazului.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinŃe construite din fonduri
ANL situate în blocurile nr.82 şi nr.84 din str.Pricazului, municipiul Orăştie solicitate de
titularii contractelor de închiriere.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiştile
permanente proprietatea Municipiului Orăştie.
1

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului şi cuantumului burselor şcolare până la
sfârşitul anului 2018.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual al finanŃărilor nerambursabile
alocate de la bugetul local al municipiului Orăştie în anul 2018.
11.Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetăŃean de onoare al municipiului
Orăştie, domnului Rus Andreiu.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării fondurilor din bugetul local pe anul
2018 capitolul 67.02 „Cultură, recreere şi religie” pentru fiecare manifestare aprobată în
Programul manifestărilor culturale, artistice şi sportive” ce se vor desfăşura pe parcursul
anului 2018 în municipiul Orăştie.
În afara ordinii de zi, d-l primar propune :
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Extinderea, modernizarea şi dotarea
GrădiniŃei cu Program Prelungit, strada Luncii, Municipiul Orăştie”.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice ( faza
D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul „Restaurare, consolidare şi
conservare Cetatea Orăştiei”, JudeŃul Hunedoara.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Orăştie
prin Consiliul Local al municipiului Orăştie şi JudeŃul Hunedoara prin Consiliul JudeŃean
Hunedoara în vederea promovării proiectului “Reabilitarea şi modernizarea Casei de Cultură
Alexandru GrozuŃă din Orăştie si transformarea acesteia în centru cultural multifuncŃional, în
municipiul Orăştie”.
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Orăştie
prin Consiliul Local al municipiului Orăştie şi JudeŃul Hunedoara prin Consiliul JudeŃean
Hunedoara în vederea promovării proiectului “Reabilitarea Muzeului CivilizaŃiei Dacice, în
municipiul Orăştie”.
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Orăştie
şi Parohiile Reformată Orăştie şi Evanghelică C.A Orăştie pentru realizarea proiectului
“Restaurare, consolidare şi conservare Cetatea Orăştiei”.
18.Proiect de hotărâre privind inventarierea unui teren intravilan în proprietatea privată a
Municipiului Orăştie.
19.Raportul Primarului privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului
Orăştie pentru anul 2017.
Proiectul ordinii de zi împreună cu completările ulterioare este supus la vot şi aprobat în
unanimitate.
La primul punct al ordinii de zi d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind modificarea componenŃei Grupului de lucru local privind îmbunătăŃirea
situaŃiei romilor din municipiul Orăştie aprobat prin HCL nr.128/2017.
D-na director Oltean Mihaela dă citire raportului întocmit de Serviciul Public de
AsistenŃă Socială Orăştie.
D-l consilier Petre Radu OnuŃ prezintă raportul de avizare al comisiei pentru
administraŃie locală.
D-l consilier Molocea Mihai întrebă dacă, acest grup de lucru este sau nu funcŃional?
D-na director Oltean Mihaela arată că, acest grup se întruneşte semestrial şi sunt
dezbătute problemele cu care se confruntă comunitate rromă şi propune luare de măsuri în
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acest sens.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre este de 9
voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.65/2018 privind modificarea componenŃei Grupului de lucru
local privind îmbunătăŃirea situaŃiei romilor din municipiul Orăştie aprobat prin HCL
nr.128/2017.
La punctul 2 al ordinii de zi, d-l primar arata motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea casării unor mijloace fixe si obiecte de inventar aflate în administrarea
Serviciile Comunitare, Biblioteca Municipală Orăştie, Complex de Servicii pentru Vârstnici
Orăştie, Creşa Municipală Orăştie, Cantina de Ajutor Social Orăştie, Serviciul Public de
AsistenŃă Socială Orăştie, Serviciul Public de Gospodărire Municipală Orăştie şi
Administrarea PieŃelor.
D-l secretar Teodor Iordan 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
13 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.66/2018 privind aprobarea casării unor mijloace fixe si
obiecte de inventar aflate în administrarea Serviciile Comunitare, Biblioteca Municipală
Orăştie, Complex de Servicii pentru Vârstnici Orăştie, Creşa Municipală Orăştie, Cantina de
Ajutor Social Orăştie, Serviciul Public de AsistenŃă Socială Orăştie, Serviciul Public de
Gospodărire Municipală Orăştie şi Administrarea PieŃelor.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea Programului anual al achiziŃiilor publice pentru anul 2018.
D-na jr.Muntean Iulia prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – Compartiment
achiziŃii publice.
D-l consilier Paşca Ioan şi Dungan Dorian 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 10 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.67/2018 privind aprobarea Programului anual al achiziŃiilor
publice pentru anul 2018.
La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea atribuirii în folosinŃă gratuită a Adăpostului pentru câini comunitari din
municipiul Orăştie, str.Crişan (Zăvoi) către AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară
“Serviciul JudeŃean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” cu sediul în municipiul Deva.
D-l ing.Iacob Doru dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.
D-nii consilieri Dungan Dorian şi łambă Alin Adam prezintă, pe rând, rapoartele de
avizare ale comisiei pentru servicii şi comerŃ şi al comisiei pentru urbanism.
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.
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Se adoptă Hotărârea nr.68/2018 privind aprobarea atribuirii în folosinŃă gratuită a
Adăpostului pentru câini comunitari din municipiul Orăştie, str.Crişan (Zăvoi) către AsociaŃia
de Dezvoltare Intercomunitară “Serviciul JudeŃean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” cu
sediul în municipiul Deva.
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.84,
apartamentul nr.24 din municipiul Orăştie, str.Pricazului.
D-l ing.Iacob Doru 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 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.69/2018 privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe
construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.84, apartamentul nr.24 din municipiul Orăştie,
str.Pricazului.
La punctul 6 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe construită prin fonduri ANL situată în
blocul nr.84, apartamentul nr.40 din municipiul Orăştie, str.Pricazului.
D-l ing.Iacob Doru 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 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.70/2018 privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe
construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.84, apartamentul nr.40 din municipiul Orăştie,
str.Pricazului.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea unui schimb de locuinŃe construite din fonduri ANL situate în blocurile nr.82 şi
nr.84 din str.Pricazului, municipiul Orăştie solicitate de titularii contractelor de închiriere.
D-l ing.Iacob Doru dă citire raportului 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 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.71/2018 privind aprobarea unui schimb de locuinŃe construite
din fonduri ANL situate în blocurile nr.82 şi nr.84 din str.Pricazului, municipiul Orăştie
solicitate de titularii contractelor de închiriere.
La punctul 8 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiştile permanente proprietatea
Municipiului Orăştie.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie Publică
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Locală.
D-l consilier Petre Radu OnuŃ dă citire raportului de avizare al comisiei pentru
administraŃie locală.
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.72/2018 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru
pajiştile permanente proprietatea Municipiului Orăştie.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea numărului şi cuantumului burselor şcolare până la sfârşitul anului 2018.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie Publică
Locală.
D-l consilier Paşca Ioan şi d-na consilier Cîndea LenuŃa Aurelia dau citire, pe rând,
rapoartelor de avizare ale comisiei economice şi 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.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.73/2018 privind aprobarea numărului şi cuantumului burselor
şcolare până la sfârşitul anului 2018.
La punctul 10 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea programului anual al finanŃărilor nerambursabile alocate de la bugetul local
al municipiului Orăştie în anul 2018.
D-l director Costoiu Călin 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 consilier Molocea Mihai Iulian este de părere că, este o discrepanŃă între domenii,
Cultura şi Sport au fost alocaŃi cei mai puŃini bani şi întreabă care a fost raŃionamentul.
D-l director Costoiu Călin arată că, repartizarea s-a făcut Ńinând cont de cererile care au
existat în anii precedenŃi, anul trecut pe cele două domenii nu au fost cheltuiŃi banii alocaŃi, în
plus pe domeniul Sport, în subordinea Consiliului local funcŃionează şi beneficiază de
finanŃare de la bugetul local C.S.M Dacia Orăştie 2010,
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 cu 16 voturi „pentru” şi o abŃinere, d-l
consilier Molocea Mihai Iulian.
Se adoptă Hotărârea nr.74/2018 privind aprobarea programului anual al finanŃărilor
nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Orăştie în anul 2018.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind conferirea
titlului de cetăŃean de onoare al municipiului Orăştie, domnului Rus Andreiu.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie Publică
Locală.
D-l consilier Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie locală, proiectul
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de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de
hotărâre este de 9 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.75/2018 privind conferirea titlului de cetăŃean de onoare al
municipiului Orăştie, domnului Rus Andreiu.
La punctul 12 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea repartizării fondurilor din bugetul local pe anul 2018 capitolul 67.02
„Cultură, recreere şi religie” pentru fiecare manifestare aprobată în Programul manifestărilor
culturale, artistice şi sportive” ce se vor desfăşura pe parcursul anului 2018 în municipiul
Orăştie.
D-l secretar prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură „Alexandru GrozuŃă” Orăştie.
D-l consilier Paşca Ioan şi d-na consilier Cîndea LenuŃa Aurelia dau citire, pe rând,
rapoartelor de avizare ale comisiei economice şi 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.76/2018 privind aprobarea repartizării fondurilor din bugetul
local pe anul 2018 capitolul 67.02 „Cultură, recreere şi religie” pentru fiecare manifestare
aprobată în Programul 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
aprobarea documentaŃiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul “Extinderea, modernizarea şi dotarea GrădiniŃei cu Program Prelungit, strada
Luncii, 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.77/2018 privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice
şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Extinderea, modernizarea şi dotarea
GrădiniŃei cu Program Prelungit, strada Luncii, Municipiul Orăştie”.
La punctul 14 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice (faza D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru Proiectul „Restaurare, consolidare şi conservare Cetatea Orăştiei”, JudeŃul
Hunedoara.
D-l ing.Iacob Doru prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul Dezvoltare
Locală şi Proiecte.
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.
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Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.78/2018 privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice
(faza D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul „Restaurare, consolidare şi
conservare Cetatea Orăştiei”, JudeŃul Hunedoara.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Orăştie prin Consiliul Local al
municipiului Orăştie şi JudeŃul Hunedoara prin Consiliul JudeŃean Hunedoara în vederea
promovării proiectului “Reabilitarea şi modernizarea Casei de Cultură Alexandru GrozuŃă din
Orăştie si transformarea acesteia în centru cultural multifuncŃional, în municipiul Orăştie”.
D-l ing.Iacob Doru prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul Dezvoltare
Locală şi Proiecte.
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 9
voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.79/2018 privind aprobarea acordului de parteneriat între
Municipiul Orăştie prin Consiliul Local al municipiului Orăştie şi JudeŃul Hunedoara prin
Consiliul JudeŃean Hunedoara în vederea promovării proiectului “Reabilitarea şi modernizarea
Casei de Cultură Alexandru GrozuŃă din Orăştie si transformarea acesteia în centru cultural
multifuncŃional, în municipiul Orăştie”.
La punctul 16 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Orăştie prin Consiliul Local al
municipiului Orăştie şi JudeŃul Hunedoara prin Consiliul JudeŃean Hunedoara în vederea
promovării proiectului “Reabilitarea Muzeului CivilizaŃiei Dacice, în municipiul Orăştie”.
D-l ing.Iacob Doru dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul Dezvoltare
Locală şi Proiecte.
D-l consilier Petre Radu OnuŃ prezintă raportul de avizare al comisiei pentru
administraŃie locală.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de
hotărâre este de 9 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.80/2018 privind aprobarea acordului de parteneriat între
Municipiul Orăştie prin Consiliul Local al municipiului Orăştie şi JudeŃul Hunedoara prin
Consiliul JudeŃean Hunedoara în vederea promovării proiectului “Reabilitarea Muzeului
CivilizaŃiei Dacice, în municipiul Orăştie”.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind aprobarea
acordului de parteneriat între Municipiul Orăştie şi Parohiile Reformată Orăştie şi Evanghelică
C.A Orăştie pentru realizarea proiectului “Restaurare, consolidare şi conservare Cetatea
Orăştiei”.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie Publică
Locală.
D-l consilier Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie locală, proiectul
de hotărâre a fost avizat favorabil.
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D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre este de 9
voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.81/2018 privind aprobarea acordului de parteneriat între
Municipiul Orăştie şi Parohiile Reformată Orăştie şi Evanghelică C.A Orăştie pentru
realizarea proiectului “Restaurare, consolidare şi conservare Cetatea Orăştiei”.
La punctul 18 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind inventarierea unui teren intravilan în proprietatea privată a Municipiului Orăştie.
D-l director Costoiu Calin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie Publică
Locală.
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.82/2018 privind inventarierea unui teren intravilan în proprietatea
privată a Municipiului Orăştie.
La ultimul punct al ordinii de zi, d-l primar face o prezentare succinta a raportului privind
starea economică, socială şi de mediu a municipiului Orăştie pentru anul 2017.
În încheierea şedinŃei, d-l primar Ovidiu Bălan arată că, a fost deschisă sesiunea de
finanŃare P.O.R pe Măsura 13.1 pentru proiectul privind Cetatea Orăştiei, am reuşit să obŃinem
avizele necesare şi în perioada următoare urmează să îl depunem şi şansele de a obŃine
finanŃarea acestuia sunt destul de mari. În altă ordine de idei, dânsul mai arată că, astăzi a
participat la o întâlnire cu reprezentanŃii SC BESSER ROMANIA SRL, care au anunŃat că,
firma îşi va extinde activitatea în perioada următoare, iar numărul de angajaŃi se va dubla,
acesta fiind un lucru îmbucurător pentru comunitatea locală.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinŃă,
prof.Stănculesc Valentin Silviu

Secretar,
jr.Teodor Iordan
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