ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 18.04.2018 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 17 din cei 19 consilieri. Lipsesc consilierii locali
Ardelean Dana Alina şi Chira Adriana.
La şedinŃă participă viceprimar łambă Alin Adam, secretar Teodor Iordan şi
mass-media locală.
Preşedintele de şedinŃă, d-l consilier Stănculesc Valentin Silviu prezintă
următorul proiect al ordinii de zi :
1.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.77/2018 referitoare la
aprobarea documentaŃiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul “Extinderea, modernizarea şi dotarea GrădiniŃei cu Program
Prelungit, strada Luncii, Municipiul Orăştie”.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ConstrucŃie şi dotare creşă nouă,
strada Luminii, nr.10, Municipiul Orăştie”.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului achiziŃiilor publice aferent
Proiectelor „Reabilitarea Muzeului CivilizaŃiei Dacice în municipiul Orăştie şi
Reabilitare şi modernizarea străzilor Nicolae Bălcescu (tronson 2), Nicolae Iorga,
Ion Creangă, CetăŃii din municipiul Orăştie” şi „Reabilitarea şi modernizarea Casei de
Cultură Alexandru GrozuŃă din Orăştie şi Reabilitare şi modernizare strada Dacilor”.
În afara ordinii de zi, d-l primar propune :
4.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.86/2018 referitoare la
aprobarea deplasării unei delegaŃii a Municipiului Orăştie în oraşul înfrăŃit Sliedrecht
– Olanda în perioada 03 – 07 mai 2018.
Proiectul ordinii de zi împreună cu completarea ulterioară este supus la vot şi
aprobat în unanimitate.
La primul punct al ordinii de zi sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind modificarea HCL nr.77/2018 referitoare la 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 da citire raportului întocmit de Serviciul Public de
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Asistenta Sociala Orastie.
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.87/2018 privind modificarea HCL nr.77/2018
referitoare la aprobarea documentaŃiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul “Extinderea, modernizarea şi dotarea GrădiniŃei cu
Program Prelungit, strada Luncii, Municipiul Orăştie”.
La punctul 2 al ordinii de zi sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul “ConstrucŃie şi dotare creşă nouă, strada Luminii, nr.10,
Municipiul Orăştie”.
D-na director Oltean Mihaela prezintă raportul întocmit de Serviciul Public de
Asistenta Sociala Orastie.
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.88/2018 privind aprobarea documentaŃiei tehnicoeconomice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ConstrucŃie şi
dotare creşă nouă, strada Luminii, nr.10, Municipiul Orăştie”.
În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea Programului achiziŃiilor publice aferent Proiectelor „Reabilitarea Muzeului
CivilizaŃiei Dacice în municipiul Orăştie şi Reabilitare şi modernizarea străzilor
Nicolae Bălcescu (tronson 2), Nicolae Iorga, Ion Creangă, CetăŃii din municipiul
Orăştie” şi „Reabilitarea şi modernizarea Casei de Cultură Alexandru GrozuŃă din
Orăştie şi Reabilitare şi modernizare strada Dacilor”.
D-na Ardean Tatiana prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică –
Compartiment achiziŃii publice.
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.89/2018 privind aprobarea Programului achiziŃiilor
publice aferent Proiectelor „Reabilitarea Muzeului CivilizaŃiei Dacice în municipiul
Orăştie şi Reabilitare şi modernizarea străzilor Nicolae Bălcescu (tronson 2), Nicolae
Iorga, Ion Creangă, CetăŃii din municipiul Orăştie” şi „Reabilitarea şi modernizarea
Casei de Cultură Alexandru GrozuŃă din Orăştie şi Reabilitare şi modernizare strada
Dacilor”.
La punctul 4 al ordinii de zi sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind modificarea HCL nr.86/2018 referitoare la aprobarea deplasării unei
delegaŃii a Municipiului Orăştie în oraşul înfrăŃit Sliedrecht – Olanda în perioada 03 –
07 mai 2018.
D-na ec.Doboş Carmen dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul
Dezvoltare Locală şi Proiecte.
2

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.90/2018 privind modificarea HCL nr.86/2018 referitoare
la aprobarea deplasării unei delegaŃii a Municipiului Orăştie în oraşul înfrăŃit
Sliedrecht – Olanda în perioada 03 – 07 mai 2018.
In încheierea şedinŃei, d-l consilier Paşca Ioan arată că, anul trecut a depus o
cerere prin care a solicitat să i se comunice de către Primărie, sumele care au fost
virate, ca urmare a reŃinerii C.A.S-ului din indemnizaŃia pe care a încasat-o în calitate
de consilier local, însă acest lucru nu s-a întâmplat nici până în prezent. Totodată,
dânsul arată că, sumele reŃinute vor fi luate în considerare la calcularea pensiei, în
urma cu mulŃi ani, la sfârşitul anului era eliberată o fişă fiscală fiecărui consilier local.
În aceeaşi ordine de idei, dânsul mai arată că, doreşte a i se transmite d-nei director
economic şi angajaŃilor care au atribuŃii în acest sens, să rezolve această problemă, iar
dânsul şi posibil o parte dintre consilieri se vor abŃine de la vot la viitoarele rectificări
bugetare.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, dânsul a făcut o solicitare în
luna aprilie a anului trecut, prin care a semnalat faptul că, nu i s-a virat C.A.S-ul
pentru perioada 2008 – 2012. La respectiva cerere a primit răspuns abia după câteva
luni, cum că pentru perioada 2009 - 2012 nu s-a reŃinut această contribuŃie, cu toate
că, din fluturaşii din respectiva perioadă reiese că s-a reŃinut C.A.S-ul.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinŃă,
prof.Stănculesc Valentin Silviu

Secretar,
jr.Teodor Iordan
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