ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 26 noiembrie 2020 cu ocazia şedinŃei ordinare a Consiliului local
al municipiului Orăştie.
Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită.
La apelul nominal al secretarului general sunt prezenŃi 17 consilieri locali din
totalul de 18 consilieri locali în funcŃie. Lipseşte d-l consilier local Ionică Mircea.
La şedinŃă participă primar Ovidiu Bălan, director A.P.L jr.Costoiu Călin Mircea,
directori din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi mass-media locală.
Dl director Costoiu Călin Mircea arată că, întrucât procesul verbal al şedinŃei
extraordinare convocată de îndată din data de 11 noiembrie 2020 a fost pus la
dispoziŃia consilierilor locali, întreabă dacă există obiecŃii cu privire la acesta. Întrucât
nu există obiecŃii procesul verbal este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.
Preşedintele de şedinŃă, d-l consilier local Petre Radu OnuŃ prezintă următorul
proiect al ordinii de zi :
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al
Municipiului Orăştie pe anul 2020.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului instituŃiilor
publice finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii pe anul 2020.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor mijloace fixe şi obiecte de
inventar aflate în administrarea Spitalului Municipal Orăştie.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului subvenŃiei acordate AsociaŃiei
Umanitare „Renaître România” din bugetul local al municipiului Orăştie pe anul
2021.
5.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.151/2018 referitoare la
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).
6.Proiect de hotărâre privind modificarea Programului achiziŃiilor publice aferent
Proiectului „Planificarea strategică teritorială şi soluŃii integrate pentru simplificarea
procedurilor administrative la nivelul Municipiului Orăştie”, cod SIPOCA/SMIS
809/136022 aprobat prin H.C.L nr.93/2020.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei faza studiului de
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiŃii:
„Modernizarea str.Luncii, str. General Zănescu, amenajări exterioare bl.40 strada
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Gării, alee carosabilă de legătură între str.Gării şi str.Unirii, amenajări exterioare bloc
ANL 81-82 - str.Pricazului, alee carosabilă în prelungirea str.Vânătorilor, strada de
legătură între str.Unirii şi str.Târgului asigurând acces la stadion Mecanica cu
parcările aferente, tronson strada Crişan şi strada de legătură între str.Gheorghe Doja
şi str.Tudor Vladimirescu”.
8.Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei aferentă locuinŃelor
pentru tineri destinate închirierii construite prin fonduri ale AgenŃiei NaŃionale pentru
LocuinŃe situate în str.Pricazului din Municipiul Orăştie.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinŃe construite din
fonduri ANL situate în blocul nr.81 din str.Pricazului, municipiul Orăştie.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice – organigrama,
a statului de funcŃii al DirecŃiei de AsistenŃă Socială a municipiului Orăştie, serviciu
public fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al municipiului
Orăştie.
11.Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare şi a cumpărării
unor imobile situate în Municipiul Orăştie, f.n.
12.Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile situate în intravilanul
municipiului Orăştie.
13.Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul
Orăştie, Str.Gării, nr.5, în două loturi.
14.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemŃiune pentru
imobilul – Ansamblul urban „PiaŃa Aurel Vlaicu”, monument istoric din Municipiul
Orăştie, PiaŃa Aurel Vlaicu, nr.6, judeŃul Hunedoara.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului şi cuantumului burselor
şcolare până la sfârşitul anului 2020.
16.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanŃilor Consiliului Local al
municipiului Orăştie în Consiliile de AdministraŃie, în Comisia pentru evaluarea şi
asigurarea calităŃii şi în Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenŃei, a faptelor
de corupŃie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităŃii ale
unităŃilor de învăŃământ preuniversitar din municipiul Orăştie pentru anul şcolar
2020/2021.
17.Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de evaluare şi selecŃie a
solicitărilor de finanŃări nerambursabile, alocate din bugetul local al municipiului
Orăştie, în baza Legii nr.350/2005.
18.Proiect de hotărâre privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al
Municipiului Orăştie a unui preşedinte de şedinŃă care va conduce şedinŃele în
perioada decembrie 2020 – februarie 2021.
În afara ordinii de zi, d-l primar propune :
19.Proiect de hotărâre privind modificarea Strategiei de Dezvoltare Locală a
municipiului Orăştie pentru perioada 2014 - 2020 aprobată prin HCL nr.120/2014.
Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerea ulterioară este supus la vot şi
aprobat în unanimitate.
Dl consilier local Molocea Mihai Iulian propune ca lucrările şedinŃei să înceapă
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cu dezbaterea proiectelor de hotărâre înscrise în ordinea de zi la punctele nr.8 şi 9.
Propunerea d-lui consilier local Molocea Mihai Iulian se supune la vot şi se
aprobă cu unanimitate de voturi.
Dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind stabilirea cuantumului chiriei aferentă locuinŃelor pentru tineri destinate
închirierii construite prin fonduri ale AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe situate în
str.Pricazului din Municipiul Orăştie.
Dna ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
Dna consilier local Cîndea LenuŃa Aurelia arată că, în urma discuŃiilor purtate,
comisia pentru administraŃie locală, juridică şi de disciplină, propune amânarea
proiectului de hotărâre până la primirea unui răspuns scris din partea AgenŃiei
NaŃionale pentru LocuinŃe cu privire la modul de calcul al chiriei stabilită prin
Ordinul nr.3519/2020 al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi AdministraŃiei.
Dna ec.Opra Ramona arată că, Primăria a făcut o adresă către AgenŃia NaŃională
pentru LocuinŃe în data de 07 octombrie 2020 prin care am solicitat să ni se comunice,
dacă chiriile se calculează conform Ordinului nr.3519/2020, dar nu am primit până în
acest moment niciun răspuns. De asemenea, arată că, s-a făcut o noua adresa, în care
am solicitat să ne fie transmis un răspuns cu privire modificare cuantumului chiriilor.
Dl consilier local Molocea Mihai Iulian este de părere să aşteptăm răspunsul din
partea AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe şi să vedem care este punctul de vedere ale
acestora.
Preşedintele de şedinŃă îi dă cuvântul, d-nei Benegui Adriana, chiriaş in blocul
nr.84 din str.Pricazului. Dânsa întreabă cum au fost încasate chiriile, dacă nu s-a
primit niciun răspuns de la AgenŃia NaŃională pentru LocuinŃe.
I se răspunde de
către dl director Costoiu Calin, care arată că, respectivele chirii au fost încasate şi
mărite în baza Ordinului nr.3519/2020 şi a legislaŃiei în vigoare.
Dna Benegui Adriana, arată că, în ordin se precizează că această majorare se
aplică pentru cei care nu deŃin o locuinŃă A.N.L şi obŃin o locuinŃă după apariŃia
ordinului.
Dna ec.Opra Ramona arată că, această prevedere se referă la persoanele
defavorizate.
Dl director Costoiu Calin arată că, într-adevăr este un comunicat al Ministerului
Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi AdministraŃiei, dar nu putem stabili o chirie în baza
unui comunicat, tocmai de aceea am solicitat în mod oficial un răspuns, dar nici nu
puteam să nu majorăm chiriile, deoarece suntem controlaŃi de alte organe şi ni se
impută sumele ulterior.
Dna Benegui Adriana arată că, aceste chirii au fost majorate începând cu luna
octombrie 2020 şi întreabă de ce nu au fost majorate din luna august, dacă ordinul a
intrat în vigoare din luna iulie. I se răspunde de către dna ec.Opra Ramona care arată
că, nu au fost depuse adeverinŃele de venit de către toŃi chiriaşii, în momentul în care
au fost depuse toate, am putut să recalculăm chiriile.
Dl consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, dacă există o minimă şansă ca
aceste chirii să rămână la nivelul actual, în baza unui răspuns favorabil din partea
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agenŃiei, cel mai bine ar fi să amânăm proiectul până când avem un răspuns oficial.
Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin arată că, s-a prezentat faptul că, au fost
mărite chiriile doar din luna octombrie, deoarece nu au fost aduse adeverinŃele de
venit, să presupunem că nu erau aduse nici în luna ianuarie, ce făceam stăteam după o
adeverinŃă. I se răspunde de către dna ec.Opra Ramona care arată că, în această
situaŃie am fi aplicat nivelul maxim, este o prevedere legală în acest sens, cuantumul
chiriei se stabileşte în funcŃie şi de venituri.
Dl consilier Bulz Dionisie întreabă dacă în calculul chiriei este prins şi acel
preŃ/mp, care a fost mărit prin ordinul respectiv. I se răspunde de către dl director care
arată că este un exemplu de calcul cu un tabel unde este prevăzută această modalitate.
Dl director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea propunerii
de amânare este de 10 voturi.
Propunerea comisiei de specialitate se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate
de voturi.
În continuare, dl primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea unui schimb de locuinŃe construite din fonduri ANL situate în blocul nr.81
din str.Pricazului, municipiul Orăştie.
Dna ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
Dna consilier local Cîndea LenuŃa Aurelia dă citire raportului de avizare al
comisiei pentru administraŃie locală, juridică şi de disciplină.
Preşedintele de şedinŃă îi dă cuvântul, d-lui Cătană Silviu Daniel, chiriaş in
blocul 81, ap.2. Dânsul arată că, în momentul de faŃă locuieşte în respectivul
apartament cu viitoare lui soŃie si îl are în întreŃinere pe fratele lui în varstă de 4 ani.
De asemenea, mama lor munceşte în prezent în Italia, iar bunica din partea mamei
este în vârstă, aceasta are probleme medicale, iar acest schimb i-ar ajuta fiind un
spaŃiu mai mare
Dl primar ing.Ovidiu Bălan doreşte să facă unele precizări, pentru acest schimb
de locuinŃe, le-a cerut colegilor să se verifice în lege, trebuie să se modifice situaŃia dlui Cătană Silviu, deocamdată nu este căsătorit, trebuie să se aducă nişte documente în
sensul că îşi va întemeia o familie. De asemenea, arată că, nu are nimic împotriva
realizării acestui schimb, nu a văzut niciun document din care să reiasă că are în
îngrijire pe fratele său.
Dl Cătană Silviu Daniel, arată că, fratele este puŃin timp în grija sa, mama lor a
venit, apoi a plecat din nou la muncă în străinătate.
Dl director Costoiu Călin arată că, din păcate, trebuie să fie obŃinute actele la
data efectuării schimbului, aceasta este singura problemă.
Dl consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, este prima dată, când există
discuŃii cu privire la un schimb, proeictele de hotărâre au fost aprobate de fiecare dată,
fără niciun fel de probleme.
Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin întreabă dacă exista acordul chiriaşilor
pentru realizarea schimbului.
Dl director Costoiu Călin arată că, acordul este prima condiŃie, dar legea prevede
obligativitatea de a dovedi faptul că, starea civilă a celui care a solicitat s-a modificat,
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tocmai aceasta este raŃiunea schimbului, ca să i se poată oferi o suprafaŃă locativă mai
mare.
Dl consilier local Ciora Adrian Sergiu întreabă, dacă ar face o declaraŃie pe
propria răspundere în formă autentică, că se îngrijeşte de fratele lui minor, deoarece
mama este plecată, aceasta fiind în proces de divorŃ, poate ar fi de ajutor.
Dl director Costoiu Călin arată că, ar fi o variantă, dar nu este suficient.
Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin întreabă dacă au existat probleme cu dl
Cătană Gheorghe Sorin, de comportament sau de altă natură, ca să nu putem aproba
acest schimb. I se răspunde de către dl director Costoiu Calin arata că, nu au fost
probleme de niciun fel cu respectivul chiriaş.
Dl consilier local Petre Radu OnuŃ propune amânarea proiectului de hotărâre
până la clarificarea situaŃiei.
Dl director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea propunerii
dlui Petre Radu OnuŃ şi a proiectului de hotărâre este de
10 voturi.
Propunerea dlui consilier local Petre Radu OnuŃ se supune la vot fiind
consemnate 1 vot „pentru”, iar 15 consilieri locali s-au abŃinut de la vot.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 15 voturi „pentru”, iar un
consilier local s-a abŃinut de la vot, dl consilier local Petre Radu OnuŃ.
Se adoptă Hotărârea nr.129/2020 privind aprobarea unui schimb de locuinŃe
construite din fonduri ANL situate în blocul nr.81 din str.Pricazului, municipiul
Orăştie.
Dl consilier local Molocea Mihai Iulian solicită ca până la următoarea şedinŃă să
fie pus la dispoziŃia consilierilor locali un tabel cu persoanele care deŃin cu chirie o
locuinŃă A.N.L, precum şi cu cele care deŃin în chirie o locuintă socială.
În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Orăştie pe anul
2020.
D-na director Jorza Lucia dă citire raportului întocmit de DirecŃia economică.
Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activităŃi
economico-financiare proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
Dl consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, în cadrul comisiei de
specialitate au fost unele discuŃii, s-a solicitat să fie prezent un reprezentant de la
DirecŃia tehnică, ca să ofere lămuriri, de exemplu ce reprezintă cheltuiala în suma de
21 mii, adică pe ce se cheltuie efectiv.
Dna director Jorza Lucia arată că, ornamentele pentru iluminatul festiv sunt
montate de o firmă specializată şi nu de către angajaŃii Serviciului Public de
Gospodărire Comunală Orăştie.
Dl primar arată că, serviciul public de iluminat a fost delegat către o firmă de
profil, urmează să semnăm în perioada următoare contractul.
Dl consilier local Molocea Mihai Iulian întreabă dacă nu au fost prevăzute sume
în buget, la sfârşitul anului pe acest domeniu. I se răspunde de către dl primar, care
arată că, au fost prevăzute, dar au apărut unele restanŃe, valoarea contractului pe
iluminat festiv este de 30 mii lei plus montajul.
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Dl consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, de principiu Consiliul local
stabileşte oportunitatea anumitor lucrări, putem lua modelul altor administraŃii, care
au renunŃat la anumite lucrări, în contextul actual al pandemiei, dar dânsul vede
relativă decizia noastră, Consiliul local fiind obligat să aloce aceşti bani, întrucât
lucrările au început.
Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin arată că, la comisia economică, au
cerut ca pentru suma de 22 mii lei prevăzută la lucrările de reparaŃii canalizare
pluviala trebuie să stea la baza un deviz şi întreabă dacă există cineva din partea
DirecŃiei tehnice care să ofere unele explicaŃii.
Dna director Jorza Lucia arată că, dl ing.Cândea Horia a fost informat, dar nu a
putut fi prezent având o problemă de sănătate.
Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin întreabă dacă pentru suma de 21 mii
prevăzuŃi pentru montaj ornamente iluminat festiv, există un deviz în acest sens şi
întreabă că atâŃia bani au rămas să dam pentru această lucrare.
Dl primar arată că, exista un calcul care a stat la bază, să se solicite DirecŃiei
tehnice şi să fie pus la dispoziŃie.
Dl consilier local Hendrea Ovidiu Cristian arată că, de ce se consideră că, nu
este oportun să se facă reparaŃii după 7 ani de exploatare a ornamentelor.
Dl consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, să luam în discuŃie doar ultimul
mandat, au fost date câteva miliarde din banii orăştienilor doar pentru iluminat
ornamental, contextul actual este unul dificil, să investim an de an alte sute de
milioane, să rămânem cu ce am achiziŃionat.
Dl primar arată că, aceste ornamente se mai şi defectează, în urmă cu 5 ani,
erau doar pe câŃiva stâlpi, acum toată lumea are pretenŃii să fie mai multe, mai
frumoase. Totodată, arată că, pentru acest an nu am cumpărat, montăm ce avem, anul
viitor la demontăm, este vorba de oportunitate, se poate face un amendament, se
supune la vot, consiliul hotărăşte ce este de făcut.
Dl consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, avem în dezbatere şi proiectul
de hotărâre cu bursele şcolare şi aceste sume care au fost anterior luate în discuŃie,
eventual se mai pot lua bani de la alte obiective care nu sunt foarte importante şi se
pot folosi pentru majorarea burselor şcolare poate chiar să le dublam, mai ales în
situaŃia actuală, când cheltuielile părinŃilor sunt destul de mari.
Dl consilier local Molocea Mihai Iulian propune ca suma de 21 mii prevăzută
pentru montare ornamente iluminat festiv să fie utilizată pentru suplimentarea sumei
pentru bursele şcolare.
Dl director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentului şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Amendamentul dlui consilier local Molocea Mihai Iulian se supune la vot fiind
consemnate 8 voturi „pentru”, iar 8 consilieri locali s-au abŃinut de la vot.
Dl consilier Bulz Dionisie întreabă de ce colegii, care sunt directori la celelalte
unităŃi şcolare, nu îşi doresc majorarea burselor şcolare.
Dl primar ing.Ovidiu Balan, este de părere că, dl consilier local Bulz Dionisie
vrea să facă politică, noi facem administraŃie şi ar trebui să întrebe colegii dânsului de
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la Deva, cât au cheltuit dânşii în anii anteriori pe iluminat ornamental.
Dl consilier local Molocea Mihai Iulian nu înŃelege de ce nu am fi de acord să
mărim bursele, la momentul actual.
Dna consilier local Giurgiu Margareta arată că, în comisia pentru învăŃământ, s-a
pus problema acestor burse, care sunt mici şi am zis că în acest an bugetar care se
încheie în decembrie, să facem o propunere pentru anul bugetar 2021 şi să se aibă în
vedere mărirea burselor şcolare.
Dl director Costoiu Calin arată că, pentru acest an nu se mai poate face o mărire,
pentru că bursele au fost până la sfârşitul anului 2019, deci banii au fost acordaŃi
practic la elevi.
Dl consilier local Molocea Mihai Iulian este de părere că, putem hotărî majorarea
acestora, chiar dacă banii au fost daŃi şi diferenŃa care ar rezulta în urma majorări se
poate acorda până la finalul anului.
Dl consilier local Ciora Adrian arată că, în susŃinerea a ceea ce a expus anterior
dl consilier local Molocea Mihai Iulian, consideră că, aici nu facem politică este vorba
de nişte copii, care au obŃinut nişte merite, dacă avem posibilitatea în această şedinŃă
de consiliu să le acordam un bonus la meritele pe care le-au avut anul acesta, este de
părere că, este oportun să o facem, pentru că, această Ńară a ajuns aici, tocmai că, a
scăzut nivelul de educaŃie şi de profesionalism şi dacă noi Consiliul local nu dăm
dovadă că putem face lucrurile mai bune, să creăm în mintea acelui copil care învaŃă,
posibilitatea de a învăŃa mai mult, pentru că, este remunerat, nu văd de ce nu am putea
să o facem astăzi.
dl
Dl consilier local Petre Radu OnuŃ este de acord cu ceea ce a zis
consilier local Ciora Adrian Sergiu, dar nu înseamnă că, trebuie să o facem astăzi,
putem să decidem în altă şedinŃă.
Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, de unde ştim dacă aceste sume ajung,
apoi ne facem de minune că nu putem să le dăm la toŃi elevii.
Dl consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, este vorba de o sumă de până în
70 mii lei, pentru un buget al unui municipiu, această sumă s-ar putea asigura, se
poate găsi o soluŃie pe o viitoare rectificare de buget
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.130/2020 privind aprobarea rectificării bugetului local
al Municipiului Orăştie pe anul 2020.
Dl consilier local Iordăchescu Nicolae Constantin Ioan solicită permisiunea de a
participa la lucrările şedinŃei.
În continuare, dl primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea rectificării bugetului instituŃiilor publice finanŃate integral sau parŃial din
venituri proprii pe anul 2020.
Dna director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică.
Dl consilier local Jula Radu Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei pentru
activităŃi economico-financiare.
Dna consilier local Ardelean Dana Alina propune completarea articolului 1 cu un
nou aliniat la partea de venituri, care va avea următorul cuprins : se majorează cu
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suma de 388,48 mii lei, capitolul 4610 „Alte sume primite de la UE”, respectiv
subcapitolul 461004 „Alte sume primite de la Uniunea Europeană cadrul financiar
2014-2020”. De asemenea, aliniatul 2 se va modifica şi va avea următorul cuprins : se
majorează cu suma de 23951,24 mii lei capitolul 4810 „Sume primite de la UE/alŃi
donatori în contul plăŃilor efectuate şi prefinanŃări aferente cadrului financiar 20142020”, şi anume 48.10.01 „Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)”.
Totodată, la partea de cheltuieli, capitolul 6610 “Sănătate” se va majora cu suma
de 24399,72 mii lei, iar aliniatul 2 se va modifica în mod corespunzător şi va avea
următorul cuprins : se majorează creditele bugetare la titlul 58 „Proiecte cu
finanŃare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”
cu suma de 24339,72 mii lei, la articolul 5801 „Programe din Fondul European de
Dezvoltare Regională (FEDR)”.
Dl consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, în comisia pentru activităŃi
economico-financiare a fost solicitată o listă să vedem pe ce anume se vor investi
banii primiŃi de către Spitalul Municipal.
Dna director Jorza Lucia arată că, din suma primită de Spital se vor achiziŃiona
echipamente medicale, echipamente de protecŃie, o ambulanŃă şi dezinfectanŃi.
Dl consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, este vorba de o suma de 5
milioane de euro, ce fel de echipamente medicale se vor achiziŃiona, dacă se pot oferi
mai multe informaŃii.
Dna consilier local Ardelean Dana Alina, medic specialist neurolog în cadrul
Spitalului Municipal Orăştie arată că, urmare a primirii acestei finanŃări se va
achiziŃiona o staŃie de oxigen, un container de triaj pacienŃi cu Covid, un aparat de
remdesivir, un tomograf special doar pentru pacienŃii depistaŃi cu Covid, ventilatoare
care sunt necesare în momentul de faŃă, o ambulanta de tip A, echipamente de
protecŃie (combinezoane, mănuşi, măşti, termometre).
Dl primar ing.Ovidiu Bălan arată că, administraŃia locală din Orăştie este cea mai
performantă din judeŃ, s-a reuşit semnarea de contracte de finanŃare prin care au fost
atrase fonduri, doar în această ultimă perioada au fost atrase 5 milioane de euro.
Totodată, arată că, este normal să vedem cum şi pe ce vor fi cheltuiŃi banii, trebuie
felicitaŃi managerul Spitalului şi echipa din Primărie pentru ce au reuşit să facă,
niciunde nu s-a reuşit ceea ce am reuşit noi ca şi administraŃie, această sumă se
adaugă la cele 10 milioane de euro atrase la Spitalul Municipal Orăştie şi rezultatele
se văd, avem un spital modern.
Dl consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, este foarte bine că se atrag
fonduri, felicitările le merită poate după ce se va implementa proiectul şi va fi eficient.
Dl primar arată că, detaliile le cunosc cel mai bine medicii, în Consiliul de
administraŃie se discută aceste probleme şi dânşii ştiu cel mai bine de ce aparatură este
mai mare nevoie.
Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius arată că, este bine că se investeşte în
aparatură şi echipamente la Spitalul Municipal, dar nu avem resursa umană, se
investeşte în secŃia de A.T.I, dar ce medici vor lucra pe această secŃie şi ce medici
avem în momentul de faŃă la A.T.I, se construieşte şi acel bloc A.N.L pentru cadrele
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medicale, ce putem face mai mult ca să atragem cadre medicale. De asemenea, arată
că s-a achiziŃionat un tomograf, dar este de părere că se putea lua un R.M.N.
Dna consilier local Ardelean Dana Alina arată că, aparatură se achiziŃionează pe
un proiect Covid şi protocolul pentru acesta prevede achiziŃionarea unui tomograf.
Dl consilier local Luca Constantin, medic în cadrul Spitalului Municipal Orăştie
îl întreabă pe dl consilier Zvîncă Mihai Caius, a afirmat că nu există resursă umană, la
ce anume s-a referit mai exact.
Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius arată caă, pentru a face
3
schimburi pe secŃia de A.T.I, avem nevoie de cadre medicale
Dl consilier local Luca Constantin arată că, s-a încercat, dar nu se poate
momentan.
Dl consilier local Ciora Adrian Sergiu arată că, referitor la resursa umană avem
Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”, care are o secŃie de chimie-biologie şi pregăteşte elevi
foarte buni, care în cele din urmă vor urma medicină. Dânsul consideră că, actuala
administraŃie ar putea să preia o discuŃie şi să creeze o colaborare cu liceul teoretic şi
să aibaă un dialog cu toŃi absolvenŃii care vor merge spre Medicină, să se păstreze o
legătură cu aceştia, astfel încât la un moment dat să li ofere posibilitatea să revină
înapoi la Orăştie şi să profeseze la Spitalul Municipal.
Dna consilier local Giurgiu Margareta, director al Liceului Teoretic „Aurel
Vlaicu” Orăştie arată că, există o bază de date cu elevii care au absolvit Facultatea de
Medicină şi care au devenit între timp medici, iar o fostă elevă a fost detaşată pe
secŃia de A.T.I. De asemenea, arată că, se Ńine o legătură cu aceştia, se fac eforturi, dar
nu îi putem obliga să se întoarcă la Orăştie.
Dl primar ing.Ovidiu Bălan arată că, acest dialog există, este o permanentă
preocupare a managementului Spitalului, d-l dr.Săndesc Ńine legătura destul de des cu
spitalul din Orăştie pe partea de coordonare pe secŃia de A.T.I, s-a discutat şi
problema detaşării sau aducerii definitive de cadre medicale. De asemenea, arată că,
această problemă este avută în vedere, există o preocupare şi ne dorim să aducem
medici foarte bine pregătiŃi.
Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, a copilărit cu dl dr.Nistorescu Silviu
Andrei şi l-a întrebat de ce a ales să se întoarcă şi să profeseze la Orăştie, acesta putea
să profeseze în mari centru universitare, iar unul dintre motive a fost acela că la
Spitalul Municipal Orăştie s-a investit foarte mult în aparatură medicală. Totodată,
mai arată că, medicii cât ar fi de buni, dacă nu au la dispoziŃie aparatură modernă, nu
vor putea fi atraşi să vină să profeseze în cadrul spitalului nostru.
Dl director Costoiu Calin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentului şi a proiectului de hotărâre în forma modificată este de 10 voturi.
Amendamentul dnei consilier local Ardelean Dana Alina se supune la vot şi se
aprobă cu unanimitate de voturi.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în
unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.131/2020 privind aprobarea rectificării bugetului
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instituŃiilor publice finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii pe anul 2020.
Dl consilier local Ciora Adrian Sergiu doreşte să felicite administraŃia locală şi
nu este sarcasm, pentru modul în care s-au făcut investiŃiile la Spitalul Municipal
Orăştie şi cum acesta este manageriat.
În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea casării unor mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în
administrarea Spitalului Municipal Orăştie.
Dna director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică.
Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activităŃi
economico-financiare proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
Dl 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.132/2020 privind aprobarea casării unor mijloace fixe
şi obiecte de inventar aflate în administrarea Spitalului Municipal Orăştie.
În continuare, dl primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea nivelului subvenŃiei acordate AsociaŃiei Umanitare „Renaître România” din
bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2021.
Dna director Oltean Mihaela dă citire raportului întocmit de Serviciul Public de
AsistenŃă Socială Orăştie.
Dl consilier local Jula Radu Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei pentru
activităŃi economico-financiare.
Dl 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.133/2020 privind aprobarea nivelului subvenŃiei acordate
AsociaŃiei Umanitare „Renaître România” din bugetul local al municipiului Orăştie pe
anul 2021.
În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind modificarea HCL nr.151/2018 referitoare la 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).
Dna director Oltean Mihaela prezintă raportul întocmit de Serviciul Public de
AsistenŃă Socială Orăştie.
Dl consilier local Jula Radu Ioan şi dl consilier local Iordăchescu Nicolae
Constantin Ioan dau citire, pe rând, rapoartelor de avizare al comisiei pentru activităŃi
economico-financiare şi al comisiei pentru servicii publice şi comerŃ, muncă şi
protecŃie socială.
Dl 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.134/2020 privind modificarea HCL nr.151/2018
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referitoare la 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).
în continuare, dl primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
modificarea Programului achiziŃiilor publice aferent Proiectului „Planificarea
strategică teritorială şi soluŃii integrate pentru simplificarea procedurilor
administrative la nivelul Municipiului Orăştie”, cod SIPOCA/SMIS 809/136022
aprobat prin H.C.L nr.93/2020.
Dl ing.Stănilă Marius prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică –
Compartiment AchiziŃii publice.
Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activităŃi
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
Dl 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.135/2020 privind modificarea Programului achiziŃiilor
publice aferent Proiectului „Planificarea strategică teritorială şi soluŃii integrate pentru
simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Orăştie”, cod
SIPOCA/SMIS 809/136022 aprobat prin H.C.L nr.93/2020.
În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea documentaŃiei faza studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiŃii: „Modernizarea
str.Luncii, str.General Zănescu, amenajări exterioare bl.40 strada Gării, alee carosabilă
de legătură între str.Gării şi str.Unirii, amenajări exterioare bloc ANL 81-82 str.Pricazului, alee carosabilă în prelungirea str.Vânătorilor, strada de legătură între
str.Unirii şi str.Târgului asigurând acces la stadion Mecanica cu parcările aferente,
tronson strada Crişan şi strada de legătură între str.Gheorghe Doja şi str.Tudor
Vladimirescu”.
Dl ing.Stănilă Marius dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul
Dezvoltare Locală şi Proiecte.
Dl consilier local Jula Radu Ioan şi dra consilier local Bota Mirela Nicoleta
prezintă, pe rând, rapoartele de avizare al comisiei pentru activităŃi economicofinanciare şi al comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, protecŃie mediu şi
turism.
Dl 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.136/2020 privind aprobarea documentaŃiei faza
studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiŃii: „Modernizarea str.Luncii, str.General Zănescu, amenajări exterioare bl.40
strada Gării, alee carosabilă de legătură între str.Gării şi str.Unirii, amenajări
exterioare bloc ANL 81-82 - str.Pricazului, alee carosabilă în prelungirea
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str.Vânătorilor, strada de legătură între str.Unirii şi str.Târgului asigurând acces la
stadion Mecanica cu parcările aferente, tronson strada Crişan şi strada de legătură
între str.Gheorghe Doja şi str.Tudor Vladimirescu”.
În continuare, dl primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea structurii organizatorice – organigrama, a statului de funcŃii al DirecŃiei de
AsistenŃă Socială a municipiului Orăştie, serviciu public fără personalitate juridică din
subordinea Consiliului Local al municipiului Orăştie.
Dna director Oltean Mihaela dă citire raportului întocmit de DirecŃia
AdministraŃie Publică Locală – Compartiment Resurse umane.
Dna consilier local Cîndea LenuŃa Aurelia arată că, în comisia pentru
administraŃie locală, juridică şi de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat
favorabil.
Dl consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, înŃelegem necesitatea
dezvoltării şi trebuie să Ńinem cont că unele obiective sunt încă în lucru şi menŃiunea
este ca angajările să se facă după recepŃia lucrărilor.
Dna director Oltean Mihaela arată că, s-a venit cu această propunere de
modificare a organigramei şi a statului de funcŃii, pentru că, la cantina de ajutor
social, luna viitoare vom avea recepŃia lucrărilor, la Creşă, proiectul este în derulare,
mai durează până vom recepŃiona lucrarea.
Dl director Costoiu Călin arată că, hotărâre de modificare a organigramei se
poate da doar din 6 în 6 luni şi acesta a fost raŃionamentul iniŃierii acestui proiect de
hotărâre.
Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin arată că, postul de doctor de la Centrul
de Servicii pentru Vârstnici, ocupat de dl dr.Bîrlea Lucian, din câte ştie acesta ar fi
plecat din cadrul centrului şi întreabă dacă se are în vedere angajarea altui medic.
Dna director Oltean Mihaela arată că, dl dr.Bîrlea Lucian a plecat în urmă cu o
săptămână, se va încerca ocuparea acestui post, dacă nu, mai este o variantă de
contract prestări servicii, iar centrul nu ar putea funcŃiona în condiŃii normale cu un
post de medic cu ½ normă.
Dl director Costoiu Călin 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.137/2020 privind aprobarea structurii organizatorice –
organigrama, a statului de funcŃii al DirecŃiei de AsistenŃă Socială a municipiului
Orăştie, serviciu public fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al
municipiului Orăştie.
În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare şi a cumpărării unor imobile situate
în Municipiul Orăştie, f.n.
Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activităŃi
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
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Dl primar arată că, ne dorim sa facem această achiziŃie, deoarece este o zonă
importantă, pe acest teren se afla bazinele de apă care alimentează zona Dealul Mic şi
zona Chimica. Totodată, arată că, de bazinele din str.Viilor, nu avem neapărată nevoie,
ar fi o variantă să achiziŃionăm terenul, să îl parcelăm şi să îl închiriem tinerilor pentru
construcŃia de locuinŃe, deci ar fi o oportunitate, pe când acest teren este o necesitate,
mai ales că, preŃul a scăzut între timp.
Dl 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” şi o
abŃinere, dl consilier local Ciora Adrian Sergiu.
Se adoptă Hotărârea nr.138/2020 privind însuşirea raportului de evaluare şi a
cumpărării unor imobile situate în Municipiul Orăştie, f.n.
În continuare, dl primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
alipirea unor imobile situate în intravilanul municipiului Orăştie.
Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
Dna consilier Cîndea LenuŃa Aurelia dă citire raportului de avizare al comisiei
pentru administraŃie locală, juridică şi de disciplină.
Dl 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 16 voturi „pentru” şi o abŃinere, dl
consilier local Ciora Adrian Sergiu.
Este adoptată Hotărârea nr.139/2020 privind alipirea unor imobile situate în
intravilanul municipiului Orăştie.
În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Orăştie, Str.Gării,
nr.5, în două loturi.
Dl director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
Dna consilier local Cîndea LenuŃa Aurelia arată că, în comisia pentru
administraŃie locală, juridică şi de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat
favorabil.
Dl 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.140/2020 privind dezmembrarea imobilului situat în
municipiul Orăştie, Str.Gării, nr.5, în două loturi.
În continuare, dl primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
neexercitarea dreptului de preemŃiune pentru imobilul – Ansamblul urban „PiaŃa
Aurel Vlaicu”, monument istoric din Municipiul Orăştie, PiaŃa Aurel Vlaicu, nr.6,
judeŃul Hunedoara.
Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
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Publică Locală.
Dna consilier local Cîndea LenuŃa Aurelia dă citire raportului de avizare al
comisiei pentru administraŃie locală, juridică şi de disciplină.
Dl consilier local Molocea Mihai Iulian este de părere că, pe viitor, în special
imobilele care sunt situate în zona centrală, să ne gândim să le achiziŃionăm, toate
referatele compartimentului de specialitate sunt pentru neexercitarea acestui drept.
Dl 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 16 voturi „pentru”, dl consilier local
Ciora Adrian Sergiu s-a abŃinut de la vot.
Este adoptată Hotărârea nr.141/2020 privind neexercitarea dreptului de
preemŃiune pentru imobilul – Ansamblul urban „PiaŃa Aurel Vlaicu”, monument
istoric din Municipiul Orăştie, PiaŃa Aurel Vlaicu, nr.6, judeŃul Hunedoara.
În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea numărului şi cuantumului burselor şcolare până la sfârşitul
anului 2020.
Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
Dl consilier local Jula Radu Ioan şi dna consilier local Giurgiu Margareta dau
citire, pe rând rapoartelor de avizare al comisiei pentru activităŃi economicofinanciare şi al comisiei pentru învăŃământ, sănătate, activităŃi social-culturale şi culte.
Dl consilier local Bulz Dionisie propune modificarea cuantumului burselor, după
cum urmează : burse de ajutor social – 150 lei/lună, burse de studiu - 200 lei/lună,
burse de merit – 250 lei/lună şi burse de performanŃă – 500 lei/lună. Dânsul consideră
că, performanta merită să fie răsplătită, nu avem foarte multe cazuri.
Dl director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentului şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Amendamentul dlui consilier local Bulz Dionisie se supune la vot fiind
consemnate 8 voturi „pentru”, iar 9 consilieri locali s-au abŃinut de la vot.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 16 voturi „pentru” şi o
abŃinere.
Se adoptă Hotărârea nr.142/2020 privind aprobarea numărului şi cuantumului
burselor şcolare până la sfârşitul anului 2020.
În continuare, dl primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
desemnarea reprezentanŃilor Consiliului Local al municipiului Orăştie în Consiliile de
AdministraŃie, în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităŃii şi în Comisia pentru
prevenirea şi eliminarea violenŃei, a faptelor de corupŃie şi discriminării în mediul
şcolar şi promovarea interculturalităŃii ale unităŃilor de învăŃământ preuniversitar din
municipiul Orăştie pentru anul şcolar 2020/2021.
Dl director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
Dna consilier local Giurgiu Margareta arată că, în comisia pentru învăŃământ,
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sănătate, activităŃi social-culturale şi culte, proiectul de hotărâre a fost avizat
favorabil.
Preşedintele de şedinŃă solicită consilierilor locali să se facă propuneri nominale
pentru desemnarea reprezentanŃilor Consiliului local în consiliile de administraŃie, în
comisia de evaluare şi asigurarea calităŃii şi în comisia pentru prevenirea şi eliminarea
violenŃei, a faptelor de corupŃie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea
interculturalităŃii.
Dl consilier local Petre Radu OnuŃ propune ca din consiliile de administraŃie să
facă parte următorii consilieri : dnii consilieri locali Ionică Mircea şi Petre Radu OnuŃ
– Liceul Teoretic „A.Vlaicu”, dnii consilieri locali Iordăchescu Nicolae Constantin
Ioan şi Jula Radu Ioan – Liceul Tehnologic „N.Olahus”, dl consilier local Luca
Constantin – Şcoala Gimnazială „Dr.A.Vlad”, dnii consilieri locali Hendrea Ovidiu
Cristian şi Zvîncă Mihai Caius – Şcoala Gimnazială „D.Stanca”, dna consilier local
Ardelean Dana Alina la GrădiniŃa „CăsuŃa cu Poveşti” şi GrădiniŃa „Ştrumfii”.
Pentru desemnarea reprezentanŃilor Consiliului local în Comisiile de evaluare şi
asigurarea calităŃii, dl consilier local Petre Radu OnuŃ face următoarele propuneri : dl
consilier local Petre Radu OnuŃ - Liceul Teoretic „A.Vlaicu”, dl consilier local Jula
Radu Ioan – Liceul Tehnologic „N.Olahus”, dl consilier local Luca Constantin –
Şcoala Gimnazială „Dr.A.Vlad”, dl consilier local Hendrea Ovidiu Cristian – Şcoala
Gimnazială „D.Stanca”, dna consilier local Ardelean Dana Alina – GrădiniŃa „CăsuŃa
cu Poveşti” şi dl consilier local Secui Adrian Iulian - GrădiniŃa „Ştrumfii”.
Dl consilier local Petre Radu OnuŃ propune ca din comisiile pentru prevenirea şi
eliminarea violenŃei, a faptelor de corupŃie şi discriminării în mediul şcolar şi
promovarea interculturalităŃii să facă parte următorii consilieri : dl consilier local
Ionică Mircea – Liceul Teoretic „A.Vlaicu”,
dl consilier local Iordăchescu Nicolae
Constantin Ioan – Liceul Tehnologic „N.Olahus”, dl consilier local Jula Radu Ioan –
Şcoala Gimnazială „Dr.A.Vlad” şi dl consilier local Hendrea Ovidiu Cristian – Şcoala
Gimnazială „D.Stanca”.
Dl consilier local Molocea Mihai Iulian propune ca din consiliile de
administraŃie să facă parte următorii consilieri : dl consilier local Bulz Dionisie –
Liceul Teoretic „A.Vlaicu”, d-l consilier local Bota Adrian – Liceul Tehnologic
„N.Olahus”, dl consilier local Ciora Adrian Sergiu – Şcoala Gimnazială „Dr.A.Vlad”,
dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin – Şcoala Gimnazială „D.Stanca”, dl consilier
local Suciu Nicolae Ilie - GrădiniŃa „CăsuŃa cu Poveşti” şi dl consilier local Molocea
Mihai Iulian - GrădiniŃa „Ştrumfii”.
Dl director Costoiu Călin arată că, potrivit art.139, alin.(6) din Codul
administrativ aprobat prin O.U.G nr.57/2019, proiectele de hotărâre cu privire la
persoane se vor lua întotdeauna prin vot secret. În consecinŃă, d-l director propune o
pauză de 10 minute pentru a se întocmi buletinele de vot.
Dl director arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre
este de 9 voturi.
După pauză, dl director Costoiu Călin prezintă buletinele de vot şi explică
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procedura după care se va desfăşura votul.
În continuare, d-l director înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, fiecărui
consilier local, câte un buletin de vot pentru desemnarea reprezentanŃilor Consiliului
local în consiliile de administraŃie, care intră în cabina special amenajată, apoi
introduce buletinul de vot în urnă. Cabina de vot şi urna se află în faŃa consilierilor
locali.
După încheierea votării, preşedintele de şedinŃă procedează la deschiderea urnei
în faŃa consilierilor locali, 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 director Costoiu Călin procedează la
numărarea voturilor în public şi întocmesc procesul verbal constatator al rezultatului
votării, arătând că cei 17 consilieri locali prezenŃi au votat fiind înregistrate
următoarele rezultate : dl consilier local Ionică Mircea –
13 voturi „pentru”, dl
consilier local Petre Radu OnuŃ – 13 voturi „pentru”,
dl consilier local Bulz
Dionisie – 7 voturi „pentru”, dl consilier local Iordăchescu Nicolae Constantin Ioan –
14 voturi „pentru”, dl consilier local Jula Radu Ioan – 12 voturi „pentru”, dl consilier
local Bota Adrian – 7 voturi „pentru”, dl consilier local Luca Constantin – 15 voturi
„pentru”, dl consilier local Ciora Adrian Sergiu – 16 voturi „pentru”, dl consilier local
Hendrea Ovidiu Cristian – 10 voturi „pentru”, dl consilier local Zvîncă Mihai Caius –
17 voturi „pentru”, dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin – 7 voturi „pentru”, dna
consilier local Ardelean Dana Alina – 15 voturi „pentru”,
dl consilier local Suciu
Nicolae Ilie – 15 voturi „pentru”, dna consilier local Ardelean Dana Alina – 8 voturi
„pentru” şi dl consilier local Molocea Mihai Iulian - 7 voturi „pentru”.
În continuare, d-l director Costoiu Călin înmânează, pe rând, în ordine
alfabetică, fiecărui consilier, buletinul de vot pentru desemnarea reprezentanŃilor
Consiliului local în comisiile de evaluare şi asigurarea calităŃii, 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 director procedează la numărarea voturilor în
public şi întocmesc procesul verbal constatator al rezultatului votării, arătând că cei
17 consilieri prezenŃi au votat fiind înregistrate următoarele rezultate : dl consilier
local Petre Radu OnuŃ – 17 voturi „pentru”, dl consilier local Jula Radu Ioan - 17
voturi „pentru”, dl consilier local Luca Constantin – 17 voturi „pentru”, dl consilier
local Hendrea Ovidiu Cristian – 17 voturi „pentru”, dna consilier local Ardelean Dana
– 17
Alina – 17 voturi „pentru” şi dl consilier local Secui Adrian Iulian
voturi „pentru”.
În continuare, d-l director Costoiu Călin înmânează, pe rând, în ordine
alfabetică, fiecărui consilier, buletinul de vot pentru desemnarea reprezentanŃilor
Consiliului local în comisiile pentru prevenirea şi eliminarea violenŃei, a faptelor de
corupŃie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităŃii, care intră în
16

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 director procedează la numărarea voturilor în
public şi întocmesc procesul verbal constatator al rezultatului votării, arătând că cei
17 consilieri prezenŃi au votat fiind înregistrate următoarele rezultate : dl consilier
local Ionică Mircea – 17 voturi „pentru”, dl consilier local Iordăchescu Nicolae
Constantin Ioan – 17 voturi „pentru”, dl consilier local Jula Radu Ioan – 17 voturi
„pentru” şi dl consilier local Hendrea Ovidiu Cristian – 17 voturi „pentru”.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat cu
unanimitate de voturi.
Se adoptă Hotărârea nr.143/2020 privind desemnarea reprezentanŃilor Consiliului
Local al municipiului Orăştie în Consiliile de AdministraŃie, în Comisia pentru
evaluarea şi asigurarea calităŃii şi în Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenŃei,
a faptelor de corupŃie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităŃii
ale unităŃilor de învăŃământ preuniversitar din municipiul Orăştie pentru anul şcolar
2020/2021.
În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind numirea comisiei de evaluare şi selecŃie a solicitărilor de finanŃări
nerambursabile, alocate din bugetul local al municipiului Orăştie, în baza Legii
nr.350/2005.
Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
Dna consilier local Cîndea LenuŃa Aurelia dă citire raportului de avizare al
comisiei pentru administraŃie locală, juridică şi de disciplină.
Preşedintele de şedinŃă solicită să se facă propuneri nominale pentru desemnarea
membrilor comisiei de evaluare şi selecŃie a solicitărilor de finanŃări nerambursabile,
alocate din bugetul local al municipiului Orăştie, în baza Legii nr.350/2005.
Dl consilier local Petre Radu OnuŃ propune ca din comisie să facă parte următorii
consilieri locali : Petre Radu OnuŃ, Hendrea Ovidiu Cristian şi Iordăchescu Nicolae
Constantin Ioan
Dl consilier local Molocea Mihai Iulian îi propune pe dnii consilieri locali
Depcia Gheorghe Sorin şi Zvîncă Mihai Caius.
Dl director Costoiu Călin arată că, potrivit art.139, alin.(6) din Codul
administrativ aprobat prin O.U.G nr.57/2019, proiectele de hotărâre cu privire la
persoane se vor lua întotdeauna prin vot secret. În consecinŃă, d-l director propune o
pauză de 10 minute pentru a se întocmi buletinele de vot.
D-l director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 9 voturi.
După pauză, d-l director Costoiu Călin prezintă buletinele de vot şi explică
procedura după care se va desfăşura votul.
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În continuare, d-l director înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, fiecărui
consilier, câte un buletin de vot pentru desemnarea reprezentanŃilor Consiliului local
în consiliile de administraŃie, 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 director procedează la numărarea voturilor în
public şi întocmesc procesul verbal constatator al rezultatului votării, arătând că cei
17 consilieri prezenŃi au votat fiind înregistrate următoarele rezultate : dl consilier
local Petre Radu OnuŃ – 16 voturi „pentru”, dl consilier local Hendrea Ovidiu Cristian
– 17 voturi „pentru”, dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin – 17 voturi „pentru”,
dl consilier local Iordăchescu Nicolae Constantin Ioan – 16 voturi „pentru” şi
dl consilier local Zvîncă Mihai Caius – 17 voturi „pentru”.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în
unanimitate.
Este adoptată Hotărârea nr.144/2020 privind numirea comisiei de evaluare şi
selecŃie a solicitărilor de finanŃări nerambursabile, alocate din bugetul local al
municipiului Orăştie, în baza Legii nr.350/2005.
În continuare, dl primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
alegerea dintre membrii Consiliului Local al Municipiului Orăştie a unui preşedinte
de şedinŃă care va conduce şedinŃele în perioada decembrie 2020 – februarie 2021.
Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
Dna consilier local Cîndea LenuŃa Aurelia arată că, în comisia pentru
administraŃie locală, juridică şi de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat
favorabil.
Dl consilier local Ciora Adrian Sergiu propune ca preşedintele de şedinŃă să fie
ales pentru o lună şi desemnarea să se facă eventual în ordine alfabetică.
Dl director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentului este de 9 voturi.
Propunerea dlui consilier local Ciora Adrian Sergiu se supune la vot şi se aprobă
cu unanimitate de voturi.
Dl director Costoiu Călin arată că, urmare a aprobării amendamentului, se vor
modifica în mod corespunzător titlul proiectului de hotărâre, precum şi articolul 1 al
acestuia.
Dl consilier local Molocea Mihai Iulian propune ca şedinŃele Consiliului local în
luna decembrie 2020 să fie conduse de dl consilier local Bulz Dionisie.
Dl director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea propunerii
şi a proiectului de hotărâre este de 9 voturi.
Propunerea dlui consilier local Molocea Mihai Iulian se supune la vot şi se
aprobă cu unanimitate de voturi.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în
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unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.145/2020 privind alegerea dintre membrii Consiliului
Local al Municipiului Orăştie a unui preşedinte de şedinŃă care va conduce şedinŃele
în luna decembrie 2020.
În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind modificarea Strategiei de Dezvoltare Locală a municipiului
Orăştie pentru perioada 2014 - 2020 aprobată prin HCL nr.120/2014.
Dl ing.Stănilă Marius dă citire raportului întocmit de DirecŃia Tehnică.
Dna consilier local Cîndea LenuŃa Aurelia prezintă raportul de avizare al
comisiei pentru administraŃie locală, juridică şi de disciplină.
D-l director Costoiu Călin 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.146/2020 privind modificarea Strategiei de
Dezvoltare Locală a municipiului Orăştie pentru perioada 2014 - 2020 aprobată prin
HCL nr.120/2014.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinŃă,
ing.PETRE Radu OnuŃ

Secretar General,
jr.Teodor IORDAN
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