ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 26.07.2018 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-l viceprimar łambă
Alin Adam.
La şedinŃă participă, d-l primar Ovidiu Bălan, secretar Teodor Iordan, directori
din cadrul aparatul de specialitate al Primarului municipiului Orăştie şi mass-media
locală.
Întrucât procesul verbal ale şedinŃei de îndată din 13 iulie 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 15 voturi „pentru”, iar 3
consilieri s-au abŃinut de la vot.
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 virării de credite bugetare în cadrul
bugetului instituŃiilor publice finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii pe anul
2018.
3.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.47/2018 referitoare la
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare al Serviciului Public de
AsistenŃă Socială al Municipiului Orăştie.
4.Proiect de hotărâre privind completarea Programului anual al achiziŃiilor
publice pentru anul 2018 aprobat prin HCL nr.67/2018.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării lucrărilor de reparaŃii la
imobilul din municipiul Orăştie situat în PiaŃa Victoriei, nr.1.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării lucrărilor de reparaŃii la
imobilul din municipiul Orăştie situat în str.Gheorghe BariŃiu, nr.7.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării lucrărilor de reparaŃii la
imobilul din municipiul Orăştie situat în str.Nicolae Bălcescu, nr.9.
8.Proiect de hotărâre privind abrogarea a două poziŃii din anexa la HCL
nr.105/2017 referitoare la aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune a
terenurilor situate în Orăştie, str.Pricazului şi str.Mureşul aferente chioşcurilor
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amplasate în zonele respective.
9.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.157/2018 referitoare la darea în
administrarea Spitalului Municipal Orăştie a unui spaŃiu din imobilul situat în
municipiul Orăştie, str.N.Bălcescu, nr.18.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea DocumentaŃiei Tehnice de Avizare a
Lucrărilor de DesfiinŃare şi a devizului general pentru obiectivul „DesfiinŃare clădire
fiziologie şi clădire anexă situate pe strada Nicolae Bălcescu, nr.16 din municipiul
Orăştie, judeŃul Hunedoara”.
11.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 Jerash – Iordania în perioada 13 – 17 august
2018.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul public
al Municipiului Orăştie în domeniul privat al acestuia.
13.Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.42/2018 referitoare la
aprobarea cotizaŃiilor Municipiului Orăştie pentru anul 2018.
În afara ordinii de zi, d-l primar propune :
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuŃiei bugetelor pe trimestrul II al
anului 2018.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”RESTAURARE,
CONSOLIDARE ŞI CONSERVARE CETATEA ORĂŞTIEI”.
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale şi a temei de
proiectare pentru obiectivul de investiŃii „Amenajarea zonei centrale protejate – PiaŃa
Victoriei şi realizarea unui parcaj adiacent în municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”.
17.Proiect de hotărâre privind reglementarea circulaŃiei în Centrul vechi al
municipiului Orăştie.
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaŃii a Municipiului
Orăştie în oraşul înfrăŃit Criuleni – Republica Moldova în perioada 23 – 28 august
2018.
19.Raport privind activitatea asistenŃilor personali desfăşurată în semestrul I al
anului 2018.
Tot în afara ordinii de zi, d-l consilier local Bulz Dionisie propune :
20.Întrebări-interpelări.
Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerile 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 rectificării bugetului local al municipiului Orăştie pe
anul 2018.
D-na director Jorza Lucia dă citire raportului întocmit de DirecŃia economică.
D-l consilier Petre Radu OnuŃ prezintă raportul de avizare al comisiei
economice.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, în raportul primarului la obiectivul
str.Luminii, este o greşeală mai mult ca sigur, după calculele făcute, nu e ceva în
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regulă, fiindcă nu ies calculele.
D-na director Jorza Lucia arată că, într-adevăr este o eroare de redactare şi
materialul va fi corectat.
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.158/2018 privind aprobarea rectificării bugetului local al
municipiului Orăştie pe anul 2018.
La punctul 2 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea virării de credite bugetare în cadrul bugetului instituŃiilor
publice finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii pe anul 2018.
D-na director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică.
D-l consilier Petre Radu OnuŃ dă citire raportului de avizare al comisiei
economice.
D-l consilier Sechi Dan Mihail consideră că, este un lucru bun că se
achiziŃionează aparatură medicală, dar din câte reiese din material, suma respectivă va
fi retrasă de la capitolul cheltuieli de personal şi întreabă dacă nu vor exista probleme
cu plata salariilor.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, capitolul privind cheltuielile de personal a fost
bugetat şi pe acele posturi vacante şi neocupate, nefiind afectată partea de salarii.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae doreşte să ştie dacă s-a urmat procedura
de achiziŃie prevăzută de lege cu privire la achiziŃionarea respectivei aparaturi
medicale este vorba de o sumă destul mare de bani alocaŃi de la bugetul local şi
trebuie să primim unele explicaŃii pe această temă.
D-na director Jorza Lucia arată că, răspunderea pentru achiziŃionare revine
Spitalului Municipal, este vorba de transferul unei sume în cadrul bugetului
Spitalului.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, nu este doar răspunderea
Spitalului, Consiliul local aprobă aceste sume, deci sunt alocaŃi bani şi din bugetul
local, nu doar de la Spital.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, în cazul achiziŃionării aparaturii medicale, sa respectat şi urmat procedura privind achiziŃiile publice şi dacă se doreşte se poate
solicita o informare din partea Spitalului cu privire la această chestiune.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae consideră că, este normal să prezinte de
către d-na manager Achim Graziela o informare în acest sens.
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.159/2018 privind aprobarea virării de credite bugetare
în cadrul bugetului instituŃiilor publice finanŃate integral sau parŃial din venituri
proprii pe anul 2018.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
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modificarea HCL nr.47/2018 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcŃionare al Serviciului Public de AsistenŃă Socială al Municipiului Orăştie.
D-na Cibian Oana prezintă raportul întocmit de Serviciul Public de AsistenŃă
Socială Orăştie.
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 10 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.160/2018 privind modificarea
HCL
nr.47/2018 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare al
Serviciului Public de AsistenŃă Socială al Municipiului Orăştie.
La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind completarea Programului anual al achiziŃiilor publice pentru anul
2018 aprobat prin HCL nr.67/2018.
D-na Ardean Tatiana dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică –
Compartiment achiziŃii publice.
D-l consilier Petre Radu OnuŃ prezintă raportul 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.161/2018 privind completarea Programului anual al
achiziŃiilor publice pentru anul 2018 aprobat prin HCL nr.67/2018.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea efectuării lucrărilor de reparaŃii la imobilul din municipiul Orăştie situat în
PiaŃa Victoriei, nr.1.
D-na arh.Mutu Mădălina prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Stănculesc Valentin Silviu şi d-na consilier Roşu Mariana Dorina
arată că, în comisia pentru servicii şi comerŃ şi in comisia pentru urbanism, 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.162/2018 privind aprobarea efectuării lucrărilor de
reparaŃii la imobilul din municipiul Orăştie situat în PiaŃa Victoriei, nr.1.
La punctul 6 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea efectuării lucrărilor de reparaŃii la imobilul din municipiul
Orăştie situat în str.Gheorghe BariŃiu, nr.7.
D-na arh.Mutu Mădălina prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Stănculesc Valentin Silviu şi d-na consilier Roşu Mariana Dorina
dau citire, pe rând, rapoartelor de avizare ale comisiei pentru servicii şi comerŃ şi al
comisiei pentru urbanism.
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D-l consilier Bulz Dionisie arată că, în raportul DirecŃiei tehnice scrie că nu s-a
discutat cu proprietarii cu privire această problemă.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că, este destul de dificil a se realiza această
problemă, exista un singur proiectant pe imobilele încadrate ca monument istoric, iar
pentru întocmirea proiectului tehnic se solicită suma de 80 mii lei. În aceeaşi ordine
de idei, dânsul arată că, acest imobil este un real pericol, municipalitatea are un singur
apartament în acest imobil, trebuie analizat dacă este oportun să facem acest proiect,
de aceea trebuie discutat şi luată o decizie în cadrul Consiliului, dânsul nu îşi poate
asuma singur o asemenea măsură.
D-l consilier Bulz Dionisie întreabă dacă există acordul locatarilor cu privire la
această problemă.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, acordul nu este luat, s-a discutat cu aceştia,
dar nu îşi dau acordul atâta timp cât nu se ştie care sunt cheltuielile cu privire la
repararea imobilului.
D-l primar mai arată că, săptămânal se fac reclamaŃii pe această temă, de către
anumite persoane, care sunt adresate mai multor instituŃii abilitate.
D-l consilier Popa Dorin Ioan este de părere că, costurile vor fi destul de mari şi
trebuie discutat cu locatarii despre ce implica din punct de financiar, mai ales că, cei
care locuiesc acolo, sunt familii care nu dispun de venituri însemnate.
D-l consilier Molocea Mihai arată că, în condiŃiile în care se vor realiza aceste
lucrări de reparaŃii, este necesar a se avea şi acordul locatarilor.
D-l primar arată că, se va merge până la urma pe acelaşi principiu ca la
anveloparea blocurilor, unde s-a discutat în prealabil cu locatarii, lucrarea se va
efectua cu fonduri de la bugetul local, urmând ca, ulterior să se recupereze de la
aceştia sumele aferente cotei părŃi deŃinute.
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.163/2018 privind aprobarea efectuării lucrărilor de
reparaŃii la imobilul din municipiul Orăştie situat în str.Gheorghe BariŃiu, nr.7.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea efectuării lucrărilor de reparaŃii la imobilul din municipiul Orăştie
situat în str.Nicolae Bălcescu, nr.9.
D-na arh.Mutu Mădălina dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Stănculesc Valentin Silviu şi d-na consilier Roşu Mariana Dorina
arată că, în comisia pentru servicii şi comerŃ şi în comisia pentru urbanism, 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.164/2018 privind aprobarea efectuării lucrărilor de
reparaŃii la imobilul din municipiul Orăştie situat în str.Nicolae Bălcescu, nr.9.
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La punctul 8 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind abrogarea a două poziŃii din anexa la HCL nr.105/2017 referitoare la
aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune a terenurilor situate în
Orăştie, str.Pricazului şi str.Mureşul aferente chioşcurilor amplasate în zonele
respective.
D-l ing.Colhon Andrei prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Stănculesc Valentin Silviu dă citire raportului de avizare al comisiei
pentru servicii şi comerŃ.
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.165/2018 privind abrogarea a două poziŃii din anexa la
HCL nr.105/2017 referitoare la aprobarea prelungirii duratei contractelor de
concesiune a terenurilor situate în Orăştie, str.Pricazului şi str.Mureşul aferente
chioşcurilor amplasate în zonele respective.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
modificarea HCL nr.157/2018 referitoare la darea în administrarea Spitalului
Municipal Orăştie a unui spaŃiu din imobilul situat în municipiul Orăştie,
str.N.Bălcescu, nr.18.
D-l ing.Colhon Andrei prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Petre Radu OnuŃ şi d-na consilier Cîndea LenuŃa Aurelia, dau citire,
pe rând, rapoartelor de avizare ale comisiei pentru administraŃie locală 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 13 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.166/2018 privind modificarea HCL nr.157/2018
referitoare la darea în administrarea Spitalului Municipal Orăştie a unui spaŃiu din
imobilul situat în municipiul Orăştie, str.N.Bălcescu, nr.18.
La punctul 10 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea DocumentaŃiei Tehnice de Avizare a Lucrărilor de
DesfiinŃare şi a devizului general pentru obiectivul „DesfiinŃare clădire fiziologie şi
clădire anexă situate pe strada Nicolae Bălcescu, nr.16 din municipiul Orăştie, judeŃul
Hunedoara”.
D-na ec.Doboş Carmen dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul
Dezvoltare Locală şi Proiecte.
D-l consilier Petre Radu OnuŃ şi d-na consilier Roşu Mariana Dorina arată că, în
comisia economică şi în comisia pentru urbanism, proiectul de hotărâre a fost avizat
favorabil.
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.167/2018 privind aprobarea DocumentaŃiei Tehnice de
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Avizare a Lucrărilor de DesfiinŃare şi a devizului general pentru obiectivul
„DesfiinŃare clădire fiziologie şi clădire anexă situate pe strada Nicolae Bălcescu,
nr.16 din municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara”.
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 în
vederea suportării cheltuielilor ocazionate de vizita unei delegaŃii din oraşul înfrăŃit
Jerash – Iordania în perioada 13 – 17 august 2018.
D-na ec.Doboş Carmen prezintă raportul întocmit de Biroul Dezvoltare Locală şi
Proiecte.
D-l consilier Petre Radu OnuŃ dă citire raportului de avizare al comisiei
economice.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae ar dori să ştie cum s-a materializat
această dorinŃă de colaborare, ce masuri s-au întreprins concret în acest sens.
D-na ec.Doboş Carmen arată că, acordul de înfrăŃire între cele două comunităŃi a
fost semnat în anul 2008, o delegaŃie a municipiului Orăştie a efectuat o vizită în urmă
cu câŃiva ani în Jerash, au fost stabilite domeniile de colaborare, între timp
administraŃia iordaniană s-a schimbat, astfel că, o perioadă colaborarea a fost în
regres. Totodată, mai arată că, în ultima perioadă s-au făcut demersuri din ambele
părŃi pentru a relua această colaborare, vizita delegaŃiei iordaniene fiind un prim pas
în acest sens.
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.168/2018 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 Jerash – Iordania în perioada 13 –
17 august 2018.
La punctul 12 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul public al Municipiului
Orăştie în domeniul privat al acestuia.
D-l secretar Teodor Iordan 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.
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.169/2018 privind aprobarea trecerii unui teren din
domeniul public al Municipiului Orăştie în domeniul privat al acestuia.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind completarea HCL nr.42/2018 referitoare la aprobarea cotizaŃiilor Municipiului
Orăştie pentru anul 2018.
D-l secretar dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie Publică
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Locală.
D-l consilier Petre Radu OnuŃ prezintă raportul de avizare al comisiei
economice.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae întreabă care sunt avantajele
municipalităŃii în cadrul acestei asocieri?
D-l primar Ovidiu Bălan arată că, municipalitatea a aderat la aceasta asociaŃie în
scopul depunerii de către acest cluster a unor proiecte şi a obŃinerii finanŃării din
fonduri europene a acestora, iar dorinŃa noastră este de a realiza aceea pistă de
biciclete, care trebuie să facă legătura între centrul urbei şi una din firmele din zonă,
respectiv platforma SC Chimica SA. Totodată, dânsul mai arată că, din acest cluster
fac parte mai multe firme din tara, care s-au asociat în scopul accesări de fonduri pe
diferite obiective, astfel că, acordăm un sprijin indirect şi SC Chimica SA, care
doreşte să îşi dezvolte liniile de producŃie pe partea de fibră de carbon.
D-l secretar arată că, s-a pus problema beneficiului pe care îl avem din această
asociere, Municipiul Orăştie aşa cum s-a arătat este partener în cadrul proiectelor care
se depun alături de ceilalŃi membrii asociaŃi şi poate realiza unele obiective prin aceste
proiecte.
D-l primar arată că, pentru obŃinerea de fonduri europene, proiectele se pot
depune doar de aceste firme, cu beneficiu pentru comunitate, respectiv realizarea
pistei de biciclete. Dacă se consideră că, nu este avantajos ne putem retrage oricând
din această asociaŃie.
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.170/2018 privind completarea HCL nr.42/2018
referitoare la aprobarea cotizaŃiilor Municipiului Orăştie pentru anul 2018.
La punctul 14 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea execuŃiei bugetelor pe trimestrul II al anului 2018.
D-na director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică.
D-l consilier Petre Radu OnuŃ 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.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.171/2018 privind aprobarea execuŃiei bugetelor pe
trimestrul II al anului 2018.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea proiectului ”RESTAURARE, CONSOLIDARE ŞI CONSERVARE
CETATEA ORĂŞTIEI”.
D-na ec.Doboş Carmen prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul
Dezvoltare Locală şi Proiecte.
D-l consilier Petre Radu OnuŃ dă citire raportului de avizare al comisiei
economice.
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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.172/2018 privind aprobarea proiectului
”RESTAURARE, CONSOLIDARE ŞI CONSERVARE CETATEA ORĂŞTIEI”.
La punctul 16 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea notei conceptuale şi a temei de proiectare pentru obiectivul
de investiŃii „Amenajarea zonei centrale protejate – PiaŃa Victoriei şi realizarea unui
parcaj adiacent în municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”.
D-na arh.Mutu Mădălina dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.
D-na consilier Roşu Mariana Dorina prezintă raportul de avizare al comisiei
pentru urbanism.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că, a fost prezent la şedinŃa comisiei judeŃene de
urbanism din care fac parte arhitecŃii din judeŃ şi unde a fost luat în discuŃie proiectul
nostru, propunerea de subtraversare a PieŃei Victoria nu se poate realiza datorită
spaŃiului îngust, ar fi fost ideal acest mod de circulaŃie, dar din păcate nu este
realizabil şi trebuie să ne gândim că un asemenea proiect îl vom face pentru viitor, va
reprezenta viziunea pentru mulŃi ani de acum încolo.
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.173/2018 privind aprobarea notei conceptuale şi a temei
de proiectare pentru obiectivul de investiŃii „Amenajarea zonei centrale protejate –
PiaŃa Victoriei şi realizarea unui parcaj adiacent în municipiul Orăştie, JudeŃul
Hunedoara”.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
reglementarea circulaŃiei în Centrul vechi al municipiului Orăştie.
D-l jr.Moş Marius prezintă raportul întocmit de Serviciul PoliŃia Locală Orăştie.
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.174/2018 privind reglementarea circulaŃiei în Centrul
vechi al municipiului Orăştie.
La punctul 18 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaŃii a Municipiului Orăştie în oraşul
înfrăŃit Criuleni – Republica Moldova în perioada 23 – 28 august 2018.
D-na ec.Doboş Carmen prezintă raportul întocmit de Biroul Dezvoltare Locală şi
Proiecte.
D-l consilier Petre Radu OnuŃ dă citire raportului de avizare al comisiei
economice.
Preşedintele de şedinŃă solicită consilierilor locali să facă propuneri nominale
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pentru desemnarea celor doi reprezentanŃi ai Consiliului local care vor face parte din
delegaŃie.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian îl propune pe d-l consilier Popa Dorin Ioan.
D-l consilier Paşca Ioan îl propune pe d-l consilier Stănculesc Valentin Silviu.
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 10 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
18 consilieri prezenŃi au votat. În urma votului, d-nii consilieri locali Popa Dorin Ioan
şi Stănculesc Valentin Silviu au obŃinut fiecare câte 18 voturi, urmând a fi
reprezentanŃii Consiliului local în delegaŃia susmenŃionată.
D-l secretar arată că, trebuie hotărât de cine va fi condusă delegaŃia, de d-l
primar sau de d-l viceprimar.
D-l primar arată că în principiu va merge, dar dacă va interveni ceva neprevăzut
în perioada respectivă, se va reveni cu un alt proiect de hotărâre prin care se va
propune ca delegaŃia va fi condusă de d-l viceprimar.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în
unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.175/2018 privind aprobarea deplasării unei delegaŃii a
Municipiului Orăştie în oraşul înfrăŃit Criuleni – Republica Moldova în perioada 23 –
28 august 2018.
La punctul 19 al ordinii de zi, d-na Stănculea Daciana dă citire raportului privind
activitatea asistenŃilor personali desfăşurată în semestrul I al anului 2018.
La ultimul punct al ordinii de zi, „Întrebări - interpelări”, d-l consilier Bulz
Dionisie arată că, în prezent pe str.Ghe.Baritiu au loc lucrări de reparaŃii şi de refacere
a sistemului de colectare a apei pluviale şi a rigolelor. În acest sens, dânsul arată că, în
situaŃia unor precipiŃii însemnate cantitativ, actualul sistem nu va face faŃă, mai ales
că, se aduna apă şi de pe str.I.B.Deleanu şi exista pericolul ca apa să intre în curŃile
cetăŃenilor din zona respectivă. Propunerea dânsului este să fie redimensionat sistemul
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în aşa fel încât să poată prelua precipitaŃiile şi care să fie colectate de Canalul Morii.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că, pe actualul proiect nu este prevăzută montarea
unei conducte mai mari, care să poate prelua o cantitate mai mare, dar se poate
prevede completarea listei de investiŃii, în acest sens trebuie făcută o rectificare a
bugetului local, ar trebui să se vină cu o ofertă din partea SC Activitatea Goscom SA
şi astfel se poate rezolva această problemă.
D-l consilier Popa Dorin Ioan arată că, actuala Ńeavă nu face faŃă, dar o conductă
de 40 milimetri sau poate montarea a două Ńevi pe ambele părŃi ale străzi ar rezolva
această problemă.
D-l primar arată că, decizia este a Consiliului local, care va hotărî în acest sens,
este o problemă şi cu podul peste Canalul Morii, de a lungul anilor s-au făcut mai
multe lucrări la acesta, mai există şi o conductă de gaz care îl traversează, iar o soluŃie
SC Activitatea Goscom SA.
tehnică poate fi dată de cei de la
D-l ing.Timariu Nicolae, director al SC Activitatea Goscom SA Orăştie, arată că,
realizarea unui sistem cu conducte pe ambele părŃi este greu de realizat, datorită
faptului că, este vorba de o zonă care este încadrată ca sit arheologic, soluŃia viabilă
este aceea a montării unei conducte cu diametru mai mare care să poată prelua un
volum mai mare în cazul unor precipiŃii abundente.
D-na consilier Roşu Mariana Dorina arată că, există unele probleme cu conducta
de canalizare care porneşte din zona Micro II, se continuă spre str.1 Mai şi merge
până în staŃia de epurare, însă în vecinătatea Uzinei
”Mecanica” există o
spărtură în aceasta, iar când sunt precipitaŃii abundente aceasta refulează. Totodată, dna consilier doreşte să transmită mesajul părinŃilor care merg cu copii la locul de joacă
amenajat în cartierul Micro II şi care ar dori să fie montat un WC ecologic, în
momentul de faŃă neexistând un zonă un WC public. D-l primar arată că, se vor lua
măsuri în privinŃa problemelor semnalate.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, la finalul şedinŃei de îndată din
data de 13 iulie, a adus în discuŃie problema circulaŃiei în zona Şcolii Gimnaziale
„Dr.A.Vlad” Orăştie, dânsul a propus să se poate circula în ambele sensuri, s-a
convenit să aibă loc o întâlnire în următoarea săptămână cu d-l viceprimar, dar
întâlnirea nu a mai avut loc şi nu s-a luat astfel nicio măsură în sensul celor arătate.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că, această problemă a fost discutată de mai multe
ori, în momentul de faŃă, drumul este îngustat de parcările care au fost amenajate, s-au
refăcut marcajele în zonă, dacă acum dorim să regândim circulaŃia, trebuie retrasat,
montate alte semne de circulaŃie şi de avertizare.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, s-ar putea circula ca în zona
Liceului Tehnologic „N.Olahus”, unde se circulă în ambele sensuri şi cu acea
restricŃie între orele 7-8 şi între 12 – 14, în plus există mai bine de
5 luni de
vacanŃă pe an plus zilele de week-end, deci pe această perioadă nu înŃelege de ce nu
se poate circula în ambele sensuri. Totodată, dânsul mai arată că, cetăŃenii care
locuiesc în zona respectivă şi încă 1.000 de cetăŃeni sunt obligaŃi să ocolească foarte
mult pentru a ajunge în zona centrală sau la Primărie, nu este posibil aşa ceva.
11

D-l primar arată că, din punctul său de vedere modul cum este reglementată
circulaŃia în zona şcolii este în regulă, bineînŃeles că se pot aduce îmbunătăŃiri, dar
trebuie o analiză serioasă.
D-l consilier Bulz Dionisie este de părere că, se poate regândi
într-adevăr
circulaŃia, dar dimineaŃa înainte de începerea cursurilor şi începând de la ora 11,30
există o circulaŃie intensă în zonă, în timpul anului şcolar este greu de pus în practică
varianta cu circulaŃie în ambele sensuri.
D-l primar arată că, pentru a ajunge în zona Primăriei sau în Centru există două
variante alternative şi trebuie să ne gândim în primul rând la siguranŃa elevilor.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, va informa cei 1000 de cetăŃeni
de poziŃia administraŃiei locale cu privire la această problemă şi în plus a adus în
discuŃie în urmă cu câteva şedinŃe problemele care există cu privire la dificultăŃile
care apar în momentul când se doreşte să se iasă în D.N 7 de pe str.M.Kogălniceanu şi
de pe str.A.I.Cuza din cauza maşinilor staŃionate pe trotuare, iar PoliŃia Locală nu
aplică sancŃiuni conducătorilor respectivi. Totodată, d-l consilier arată că, a depus o
solicitare în calitate de consilier local adresată PoliŃiei Locale Orăştie şi nu a primit
încă răspuns.
D-l secretar arată că, termenul legal de răspuns pentru cererile adresate de aleşii
locali este de 10 zile şi răspunsul a fost trimis astăzi prin poşta.
D-na consilier Roşu Mariana Dorina arată că, în şedinŃa precedentă a adus în
discuŃie faptul că, drumul paralel cu D.N 7 are prioritate, astfel că, autoturismele care
intră din D.N 7 trebuie să oprească şi să cedeze trecerea celor care circulă pe această
stradă, ceea ce nu este normal, se pot produce accidente, mai ales dacă e vorba de
maşini mai mari. Totodată, d-na consilier arată că, există unele nemulŃumiri vis-a-vis
de limita de viteză de 30 km/h, care este impusa pe porŃiunea din D.N 7 din zona
Cimitirului evreiesc şi până în zona Praizic, dacă este posibil să fie impusă o limitare
de 40 km/h.
D-l primar arată că, pentru a se modifica această limită de viteză este nevoie de
acordul PoliŃiei Române fiind vorba de un drum naŃional, iar dânsul nu va fi de acord
cu o astfel de măsură în interiorul localităŃii, este mai importantă viaŃa, să fim mai
prudenŃi în privinŃa circulaŃiei şi a vitezei cu care circulăm. În aceeaşi ordine de idei,
dânsul a avut unele discuŃii cu reprezentanŃii PoliŃiei Române, ocazie cu care şi-a
exprimat nemulŃumirea cu privire la faptul că, poliŃiştii stau la pândă la ieşirea din
municipiu înspre Deva, în loc să vegheze la circulaŃia pe alte zone din municipiu, dar
din câte i s-a prezentat există realizate unele studii, iar zona respectivă este una cu risc
major de producere a accidentelor.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, în zona blocului 9 din str.Mureşul, o
partea din cetăŃenii din zonă i-au adus la cunoştinŃă că a fost amenajată pe zona verde
o bancă, nu se ştie de către cine, nu este normal şi dacă se poate face o verificare de
către executiv şi eventual luarea măsurilor care se impun.
D-na consilier Aldea Simona arată că, la ieşirea din municipiu înspre Sebeş, mai
exact în zona barierei, imediat după trecerea peste calea ferată este o porŃiune unde
sunt multe gropi şi din această cauză se formează uneori coloane de maşini, a fost pus
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ceva material în acestea, dar după ploile care au fost în ultima vreme, gropile au
reapărut şi să se fie luate măsuri pentru astuparea lor.
D-l primar arată că, respectiva porŃiune de drum care merge spre societăŃile
comerciale din zona nu aparŃine municipiului Orăştie, aceasta fiind în proprietatea
S.N.C.F.R-ului, deci în mod normal nu avem dreptul de a executa lucrări pe
respectivul teren, doar pe cele care sunt la o anumită distanŃă de calea ferată.
D-l consilier Pîndărelu Nicolae arată că, pe strada dr.S.Ivaşcu au avut loc lucrări
de amenajare a acesteia, însă s-a lucrat prost, nu s-a respectat mai nimic din proiectul
respectiv şi nu este normal acest lucru. I se răspunde de către d-l primar care arată că,
au fost mai multe probleme în zona respectivă, inclusiv cu unele proprietăŃi, este o
problemă de trasaj, care a fost refăcut până în prezent de 4 ori şi se încearcă a se
rezolva problemele apărute.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinŃă,
jr.Paşca Ioan

Secretar,
jr.Teodor Iordan
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