ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 06.07.2018 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 18 din cei 19 consilieri. Lipseşte d-l consilier local
Molocea Mihai Iulian.
La şedinŃă participă viceprimar łambă Alin Adam, director Costoiu Călin,
directori din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Orăştie şi
mass-media locală.
Întrucât procesele verbale ale şedinŃei de îndată din data de 25 iunie 2018 şi al
şedinŃei ordinare din data de 28 iunie 2018 au fost puse la dispoziŃia consilierilor, d-l
director Costoiu Călin întreabă dacă există obiecŃii cu privire la acestea. Întrucât nu
există obiecŃii sunt supuse, pe rând la vot şi aprobate cu unanimitate de voturi.
Preşedintele de şedinŃă, d-l consilier Paşca Ioan prezintă următorul proiect al
ordinii de zi :
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al
municipiului Orăştie pe anul 2018.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Orăştie prin
Consiliul Local al Municipiului Orăştie cu JudeŃul Hunedoara prin Consiliul JudeŃean
Hunedoara în vederea realizării în municipiul Orăştie a obiectivului „Catarg aniversar
100 de ani de la Marea Unire”.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinŃă gratuită către
Spitalul Municipal Orăştie a bunurilor mobile achiziŃionate în cadrul Proiectului
„Dotare cu echipamente medicale şi de înaltă performanŃă, echipamente pentru blocul
alimentar şi mobilier medical la Spitalul Municipal Orăştie”.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea mutării chiriaşilor din imobilul situat în
municipiul Orăştie, str.N.Bălcescu, nr.16 în imobilul din str.O.Goga, nr.25.
În afara ordinii de zi, d-l primar propune :
5.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”.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanŃare a proiectului
„Extinderea, modernizarea şi dotarea grădiniŃei cu program prelungit, strada Luncii,
Municipiul Orăştie” şi a cheltuielilor aferente (eligibile si neeligibile).
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Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerile ulterioare este supus la vot şi
aprobat în unanimitate.
Preşedintele de şedinŃă propune păstrarea unui moment de reculegere în memoria
d-lui Nechita Aurel, fost consilier local, care a decedat în această dimineaŃă.
D-l viceprimar łambă Alin Adam propune ca cele două proiecte suplimentare să
fie dezbătute primele, întrucât acesta trebuie transmise de urgenŃă către A.D.R.
Propunerea se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
La primul punct suplimentar al ordinii sunt prezentate 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-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de Serviciul Public de
AsistenŃă Socială Orăştie.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, din documentele care însoŃesc proiectul de
hotărâre reiese că acest proiect de finanŃare a fost depus în luna martie acestui an,
dânsul a solicitat cu ocazia dezbaterii bugetului local pe anul în curs, să fie prevăzută
o sumă pentru un proiect de finanŃare pentru Şcoala Gimnazială „dr.A.Vlad” Orăştie.
La acea dată s-a motivat că sunt multe proiecte în derulare şi că nu se mai pot depune
altele, dânsul s-a ocupat personal, i s-au cerut tot felul de documente suplimentare şi
ulterior i s-a spus că nu se poate depune şi accesa fonduri, doar unele unităŃi de
învăŃământ se pare că pot depune proiecte de finanŃare.
D-l viceprimar arată că, unele proiecte au fost depuse în cursul acestui an, dar
procedurile au fost demarate de anul trecut, cu toate că, sumele pentru acestea au fost
alocate în bugetul local pe acest an, iar referitor la ceea ce susŃine d-l consilier Bulz
Dionisie nu s-au făcut niciun fel de diferenŃieri între unităŃile de învăŃământ.
D-na consilier Cîndea LenuŃa Aurelia arată că, proiectul de finanŃare care a fost
depus de către Liceul Tehnologic „N.Olahus” este în parteneriat cu alte unităŃi de
învăŃământ din judeŃ, si prin acesta se oferă o a doua şansă celor care doresc să îşi
definitiveze studiile şi care provin din medii defavorizate social, iar finanŃarea s-a
făcut prin accesarea de fonduri P.O.C.U.
D-na consilier Ştefănie Maria arată că, Inspectoratul Şcolar JudeŃean Hunedoara
este parte în acest proiect împreună cu alŃi trei parteneri, iar beneficiarul direct este
FundaŃia „MARA” din municipiul Deva.
D-l director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu 15 voturi „pentru”, iar
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consilieri s-au abŃinut de la vot.
Este adoptată Hotărârea nr.150/2018 privind aprobarea documentaŃiei tehnicoeconomice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Extinderea,
modernizarea şi dotarea GrădiniŃei cu Program Prelungit, strada Luncii, Municipiul
Orăştie”.
La al doilea punct suplimentar al ordinii de zi sunt arătate motivele iniŃierii
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proiectului de hotărâre privind aprobarea cererii de finanŃare a proiectului
„Extinderea, modernizarea şi dotarea grădiniŃei cu program prelungit, strada Luncii,
Municipiul Orăştie” şi a cheltuielilor aferente (eligibile si neeligibile).
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de Serviciul Public de
AsistenŃă Socială Orăştie.
D-l director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat 16 voturi „pentru”, iar 2
consilieri s-au abŃinut de la vot.
Se adoptă Hotărârea nr.151/2018 privind aprobarea cererii de finanŃare a
proiectului „Extinderea, modernizarea şi dotarea grădiniŃei cu program prelungit,
strada Luncii, Municipiul Orăştie” şi a cheltuielilor aferente (eligibile si neeligibile).
La primul punct al ordinii de zi sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Orăştie pe anul
2018.
D-na director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică.
D-l director Costoiu Călin 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.152/2018 privind aprobarea rectificării bugetului local
al municipiului Orăştie pe anul 2018.
La punctul 2 al ordinii de zi sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Orăştie prin Consiliul Local al
Municipiului Orăştie cu JudeŃul Hunedoara prin Consiliul JudeŃean Hunedoara în
vederea realizării în municipiul Orăştie a obiectivului „Catarg aniversar 100 de ani de
la Marea Unire”.
D-l ing.Tudoraşcu Mircea dă citire raportului întocmit de DirecŃia Arhitect-şef.
D-l director Costoiu Călin 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.153/2018 privind aprobarea asocierii Municipiului
Orăştie prin Consiliul Local al Municipiului Orăştie cu JudeŃul Hunedoara prin
Consiliul JudeŃean Hunedoara în vederea realizării în municipiul Orăştie a
obiectivului „Catarg aniversar 100 de ani de la Marea Unire”.
În continuare sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea transmiterii în folosinŃă gratuită către Spitalul Municipal Orăştie a
bunurilor mobile achiziŃionate în cadrul Proiectului „Dotare cu echipamente medicale
şi de înaltă performanŃă, echipamente pentru blocul alimentar şi mobilier medical la
Spitalul Municipal Orăştie”.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 13 voturi.
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Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.154/2018 privind aprobarea transmiterii în folosinŃă
gratuită către Spitalul Municipal Orăştie a bunurilor mobile achiziŃionate în cadrul
Proiectului „Dotare cu echipamente medicale şi de înaltă performanŃă, echipamente
pentru blocul alimentar şi mobilier medical la Spitalul Municipal Orăştie”.
La ultimul punct al ordinii de zi sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea mutării chiriaşilor din imobilul situat în municipiul
Orăştie, str.N.Bălcescu, nr.16 în imobilul din str.O.Goga, nr.25.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 13 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 16 voturi „pentru”, iar 2
consilieri s-au abŃinut de la vot.
Se adoptă Hotărârea nr.155/2018 privind aprobarea mutării chiriaşilor din
imobilul situat în municipiul Orăştie, str.N.Bălcescu, nr.16 în imobilul din str.O.Goga,
nr.25.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinŃă,
jr.Paşca Ioan

Secretar,
jr.Teodor Iordan
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