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            ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES VERBAL 
 
 Încheiat astăzi, 28 aprilie 2022 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al 
municipiului Orăștie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită.  
 La ședința sunt prezenți un număr de 17 consilieri locali din totalul de      19 în 
funcție. Lipsesc consilierii locali Depcia Gheorghe Sorin și Ionică Mircea. 
 La ședință participă primar ing.Ovidiu Laurențiu Bălan, viceprimar Hendrea Ovidiu 
Cristian, secretar general Teodor Iordan, funcționari publici din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului și mass-media locală. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, procesul verbal al ședinței ordinare 
din data de 30 martie 2022, precum și procesul verbal al ședinței extraordinare convocată 
de îndată din data de 01 aprilie 2022 au fost puse la dispoziția consilierilor locali și 
întreabă dacă există obiecții cu privire la acestea. Întrucât nu există obiecții, cele două 
procese verbale sunt supuse, pe rând, la vot și aprobate în unanimitate. 
 Președintele de ședință, dl consilier local Zvîncă Mihai Caius prezintă următorul 
proiect al ordinii de zi :   
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului 
Orăștie pe anul 2022. 
 2. Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor care 
constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în 
lei, a taxelor speciale, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local 
pentru anul 2023. 
 3.Proiect de hotărâre privind completarea Programului anual al achizițiilor publice 
pentru anul 2022 aprobat prin HCL nr.32/2022. 
 4.Proiect de hotărâre privind completarea anexei la HCL nr.4/2022 referitoare la 
aprobarea Programului achizițiilor publice aferent Proiectului „Acțiuni de conștientizare 
pentru transparența și consolidarea integrității la nivelul U.A.T Municipiul Orăștie”. 
 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri, 
construită din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în municipiul 
Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.84, ap.7. 
 6.Proiect de hotărâre privind darea în administrare a  unor bunuri imobile, 
proprietatea publică a Municipiului Orăștie către Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” Orăștie. 
 
 7.Proiect de hotărâre privind darea în administrare a  unor bunuri imobile, 
proprietatea publică a Municipiului Orăștie către Liceul Tehnologic „Nicolaus Olahus” 
Orăștie. 
 8.Proiect de hotărâre privind darea în administrare a  unor bunuri imobile, 
proprietatea publică a Municipiului Orăștie către Școala Gimnazială ”Dr. Aurel Vlad” 
Orăștie.  
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 9.Proiect de hotărâre privind darea în administrare a  unor bunuri imobile, 
proprietatea publică a Municipiului Orăștie către Școala Gimnazială ”Dominic Stanca” 
Orăștie. 
 10.Proiect de hotărâre privind darea în administrare a  unor bunuri imobile, 
proprietatea publică a Municipiului Orăștie către Grădinița ”Căsuța cu Povești” Orăștie. 
 11.Proiect de hotărâre privind dezlipirea unui imobil situat în intravilanul 
municipiului Orăștie, str.Codrului în trei loturi. 
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii  unui teren situat în Piața Victoriei, 
nr.1 din proprietatea Statului Român în domeniul privat al municipiului Orăştie. 
 13.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru  
imobilul monument istoric situat în Municipiul Orăștie, Piața Victoriei, nr.5, Cod LMI 
HD-II-m-B-03396.  
 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării profitului net realizat de Regia 
Publica Locală Ocolul Silvic „Valea Orăștiei” R.A Orăștie în exercițiul financiar 2021. 
 15.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.6161/2015. 
 16.Proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de închiriere prin atribuire directă 
a unor suprafețe de pășune, aflată în proprietatea privată a Municipiului Orăștie. 
 17.Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr.9/2022 referitoare la avizarea 
prelungirii contractului de parteneriat a Consorţiului şcolar din municipiul Orăştie. 
 18.Proiect de privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al Municipiului 
Orăștie a unui președinte de ședință care va conduce ședințele în luna mai 2022. 
 19.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între 
Municipiul Orăștie și  Asociația Culturală „Pordampi” Timișoara în vederea organizării 
manifestării „Maialul Orăștian”. 
 20.Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații a Municipiului 
Orăștie în vederea realizării unui schimb de experiență și networking cu 
autorități/instituții/organisme ale administrațiilor publice naționale și internaționale 
aferent proiectului „Planificarea strategică teritorială și soluții integrate pentru 
simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Orăștie”, în orașul 
înfrățit Sliedrecht – Olanda, în perioada          30 mai – 2 iunie 2022. 
  În afara ordinii de zi, dl primar propune : 
  21.Proiect de hotărâre  privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal și a 
Regulamentului Local de Urbanism – „Construire locuințe familiale, 
branșamente/racorduri la utilități, operațiuni notariale privind circulația imobiliară, strada 
Nicolae Titulescu, f.n, Municipiul Orăștie, Județul Hunedoara”. 
 Proiectul ordinii de zi împreună cu completarea ulterioară este supus la vot și 
aprobat în unanimitate. 
 La primul punct al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele 
inițierii proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al 
municipiului Orăștie pe anul 2022. 
 Dna director Jorza Lucia dă citire raportului întocmit de Direcția Economică. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități economico-
financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl secretar general precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
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hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.65/2022 privind aprobarea rectificării bugetului local al 
municipiului Orăștie pe anul 2022. 
 La punctul al doilea al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor care constau într-o 
anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor 
speciale, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local pentru anul 2023.  
 Dna ec.Căstăian Dina prezintă raportul întocmit de Serviciul Impozite și Taxe. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
activități economico-financiare.  
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.66/2022 privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și 
taxelor care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei 
anumite sume în lei, a taxelor speciale, precum și limitele amenzilor care se fac venit la 
bugetul local pentru anul 2023. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind completarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2022 
aprobat prin HCL nr.32/2022. 
 Dna Ardean Tatiana prezintă raportul întocmit de Direcția Tehnică – Compartiment 
Achiziții Publice. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități economico-
financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 
 Dl primar menționează faptul că, există oportunitatea de a depune proiecte și a 
accesa fonduri europene, în acest sens trebuie să se reticfice bugetul local ori de cate ori 
este necesar și să modificăm sau să completăm programul achizitiilor publice, astfel că, 
vor fi ședințe destul de des, posibil chiar 3-4     într-o lună, există oportunitea de accesa 
fonduri și trebuie să profităm, vom face ședințe extraordinare convocate de îndată, în 
sistem online, mai ales, când sunt doar câteva proiecte pe ordinea de zi. De asemenea, 
precizează că, ghidul de finantare a fost publicat și în 2-3 zile se deschid liniile de 
finanțare și nu putem aștepta până la finalul lunii, astfel că, dacă trebuie aprobat un 
studiu de fezabilitate sau indicatorii aferenti proiectelor să adoptăm hotărârile în regim de 
urgență.  
 Dl consilier local Bulz Dionisie întreabă dacă nu se puteau prinde ambele proiecte, 
să se fie realizat un sens giratoriu și în cealaltă parte a municipiului, fiindcă din câte a 
înțeles se dorește să se facă la ambele intrări ale urbei. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan precizează faptul că, o primă problemă este legată de 
teren, trebuie lămurită situația juridică, fiindcă dacă nu avem suprafața necesară pentru 
realizarea sensului giratoriu, nu putem să îl facem, teren care trebuie intabulat. Referitor 
la proiectul din zona Chimicii se lucrează de vreo trei de ani, a trebuit modificată limita 
administrativă, o parte din teren era al comunei Turdaș, am luat o anumită suprafață de 
teren de la aceștia, de comun acord am modificat această limită, au trebuit întocmite mai 
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multe documente în acest sens.  Pentru realizarea unui sens giratoriu similar în cealaltă 
parte de orașului, trebuie să avem intabulat terenul care este proprietatea Căilor Ferate 
Române, deci trebuie acordul acestora de folosință a drumului, fiindcă este apropare de 
linia ferată și aceștia au intabulat terenul până la drum, în plus în partea opusă drumului 
sunt terenuri private, deci trebuie să avem lămurită situația juridică a acestora, pentru 
sensul giratoriu din zona Chimica situația juridică a terenurilor a fost clarificată. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu 15 voturi „pentru”, iar doi consilieri locali s-
au abținut de la vot. 
 Este adoptată Hotărârea nr.67/2022 privind completarea Programului anual al 
achizițiilor publice pentru anul 2022 aprobat prin HCL nr.32/2022. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind completarea anexei la HCL nr.4/2022 referitoare la aprobarea 
Programului achizițiilor publice aferent Proiectului „Acțiuni de conștientizare pentru 
transparența și consolidarea integrității la nivelul U.A.T Municipiul Orăștie”. 
 Dna Ardean Tatiana dă citire raportului întocmit de Direcția Tehnică – 
Compartiment Achiziții Publice. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei pentru 
activități economico-financiare. 
 
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.68/2022 privind completarea anexei la HCL nr.4/2022 
referitoare la aprobarea Programului achizițiilor publice aferent Proiectului „Acțiuni de 
conștientizare pentru transparența și consolidarea integrității la nivelul U.A.T Municipiul 
Orăștie”. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre  privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri, construită din fonduri ale 
Agenției Naționale pentru Locuințe situată în municipiul Orăștie, str.Pricazului, blocul 
nr.84, ap.7.  
 Dna ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de Direcția Tehnică. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități economico-
financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.69/2022 privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru 
tineri, construită din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în municipiul 
Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.84, ap.7.  
 La punctul 6 al ordinii de zi, dl primar expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind darea în administrare a  unor bunuri imobile, proprietatea publică a 
Municipiului Orăștie către Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” Orăștie. 
 Dna ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de Direcția Tehnică. 
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 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru administrație locală, juridică și de disciplină. 
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.70/2022 privind darea în administrare a unor bunuri imobile, 
proprietatea publică a Municipiului Orăștie către Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” Orăștie. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind darea în administrare a  unor bunuri imobile, proprietatea publică a 
Municipiului Orăștie către Liceul Tehnologic „Nicolaus Olahus” Orăștie. 
 Dna ec.Opra Ramona dă citire raportului întocmit de Direcția Tehnică. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia arată că, în comisia pentru administrație 
locală, juridică și de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.71/2022 privind darea în administrare a  unor bunuri 
imobile, proprietatea publică a Municipiului Orăștie către Liceul Tehnologic „Nicolaus 
Olahus” Orăștie. 
 La punctul 8 al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului de hotărâre 
privind darea în administrare a  unor bunuri imobile, proprietatea publică a Municipiului 
Orăștie către Școala Gimnazială ”Dr. Aurel Vlad” Orăștie. 
 Dna ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de Direcția Tehnică. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru administrație locală, juridică și de disciplină. 
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.72/2022 privind darea în administrare a  unor bunuri 
imobile, proprietatea publică a Municipiului Orăștie către Școala Gimnazială ”Dr. Aurel 
Vlad” Orăștie. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind darea în administrare a  unor bunuri imobile, proprietatea publică a 
Municipiului Orăștie către Școala Gimnazială ”Dominic Stanca” Orăștie. 
 Dna ec.Opra Ramona dă citire raportului întocmit de Direcția Tehnică. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia arată că, în comisia pentru administrație 
locală, juridică și de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.73/2022 privind darea în administrare a  unor bunuri 
imobile, proprietatea publică a Municipiului Orăștie către Școala Gimnazială ”Dominic 
Stanca” Orăștie. 
 La punctul 10 al ordinii de zi, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind darea în administrare a  unor bunuri imobile, proprietatea publică a 
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Municipiului Orăștie către Grădinița ”Căsuța cu Povești” Orăștie. 
 Dna ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de Direcția Tehnică. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru administrație locală, juridică și de disciplină. 
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.74/2022 privind darea în administrare a  unor bunuri 
imobile, proprietatea publică a Municipiului Orăștie către Grădinița ”Căsuța cu Povești” 
Orăștie. 
 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind dezlipirea unui imobil situat în intravilanul municipiului Orăștie, 
str.Codrului în trei loturi. 
 Dl ing.Cornea Cornel prezintă raportul întocmit de Direcția Tehnică. 
 Dl consilier local Iordăchescu Nicolae arată că, în comisia pentru servicii publice și 
comerț, muncă și protecție socială, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.75/2022 privind dezlipirea unui imobil situat în 
intravilanul municipiului Orăștie, str.Codrului în trei loturi. 
 La punctul 12 al ordinii de zi, dl primar expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea trecerii  unui teren situat în Piața Victoriei, nr.1 din 
proprietatea Statului Român în domeniul privat al municipiului Orăştie. 
 Dl ing.Cornea Cornel prezintă raportul întocmit de Direcția Tehnică. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru administrație locală, juridică și de disciplină. 
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.76/2022 privind aprobarea trecerii  unui teren situat în Piața 
Victoriei, nr.1 din proprietatea Statului Român în domeniul privat al municipiului 
Orăştie. 
 În continuare, dl ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii proiectului de hotărâre 
privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru  imobilul monument istoric situat în 
Municipiul Orăștie, Piața Victoriei, nr.5, Cod LMI HD-II-m-B-03396. 
 Dl ing.Tudorașcu Mircea dă citire raportului întocmit de Direcția Arhitect-șef. 
 Dl consilier local Petre Radu Onuț arată că, în comisia pentru urbanism și 
amenajarea teritoriului, protecție mediu și turism, proiectul de hotărâre a fost avizat 
favorabil. 
  Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.77/2022 privind neexercitarea dreptului de preemțiune 
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pentru  imobilul monument istoric situat în Municipiul Orăștie, Piața Victoriei, nr.5, Cod 
LMI HD-II-m-B-03396. 
 La punctul 14 al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea repartizării profitului net realizat de Regia Publica Locală 
Ocolul Silvic „Valea Orăștiei” R.A Orăștie în exercițiul financiar 2021. 
 Dl director Costoiu Călin Mircea prezintă raportul întocmit de Direcția 
Administrație Publică Locală. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
activități economico-financiare. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan precizează că, în ședința precedentă când a fost aprobat 
bugetul regiei pe anul în curs, s-a discutat în legătură cu faptul să se aibă în vedere 
asigurarea unei cantități de lemn de foc suplimentare, care să fie valorificată către 
populație și întreabă dacă s-au identificat unele oportunități și care este cantitatea ce a 
fost vândută până în acest moment către populație.  
 Dl ing.Cristea Ioan, șef al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic „Valea Orăștiei” RA 
Orăștie menționează ca, până în prezent din cantitatea prevăzută pentru acest an a fost 
valorificată 45% din cantitate. De asemenea, precizează că, se poate găsi o soluție de 
suplimentare a cantității de lemn pentru foc, Regia Națională Romsilva, are două 
depozite, unul la Geoagiu și celălalt la Grădiște, dar problema este că, trebuie transportat 
de la locul de depozitare și pretul de valorificare este mai mare comparativ cu cel 
practicat de către Ocolul Silvic „Valea Orăștiei”. 
 Dl primar solicită să se facă demersurile legale și populația Orăștiei să fie informată 
în legătură cu posibilitatea de a achiziționa lemn de foc și din alte surse, în eventualitatea 
în care ne vom confrunta cu o creștere a numărului de solicitări din partea cetățenilor 
municipiului Orăștie. 
 Dl consilier local Bota Adrian arată că, la ședința anterioară s-a discutat printre 
altele în legătură cu faptul că, la o adresă locuiesc mai multe familii și doar una dintre 
acestea poate cumpăra lemne de foc și ce se poate face ca și celelalte familii să poate 
achiziționa o anumită anumită cantitate. 
 Dl ing.Cristea Ioan precizează faptul că, soluția este ca să fie eliberată o adeverință 
prin care să se specifice că la respectiva adresă locuiesc mai multe familii și în baza 
acestui document ulterior se poate solicita achiziționarea unei cantități de lemn pentru 
foc.      
 Dl consilier local Bota Adrian menționează că, sunt situații de acest gen, mai ales pe 
str.Digului și trebuie găsită o soluție, să îi încurajăm să cumpere, altfel își vor procura pe 
alte căi de cele mai multe ori nelegale. 
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.78/2022 privind aprobarea repartizării profitului net realizat 
de Regia Publica Locală Ocolul Silvic „Valea Orăștiei” R.A Orăștie în exercițiul 
financiar 2021. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.6161/2015. 
 Dl director Costoiu Călin Mircea prezintă raportul întocmit de Direcția 
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Administrație Publică Locală. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia arată că, în comisia pentru administrație 
locală, juridică și de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.79/2022 privind prelungirea duratei contractului de 
închiriere nr.6161/2015. 
 La punctul 16 al ordinii de zi, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind inițierea procedurii de închiriere prin atribuire directă a unor suprafețe 
de pășune, aflată în proprietatea privată a Municipiului Orăștie. 
 Dl director Costoiu Călin Mircea dă citire raportului întocmit de Direcția 
Administrație Publică Locală. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia prezintă raportul de avizare al comisiei 
pentru administrație locală, juridică și de disciplină. 
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.80/2022 privind inițierea procedurii de închiriere prin 
atribuire directă a unor suprafețe de pășune, aflată în proprietatea privată a Municipiului 
Orăștie. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind abrogarea HCL nr.9/2022 referitoare la avizarea prelungirii contractului 
de parteneriat a Consorţiului şcolar din municipiul Orăştie. 
 Dl director Costoiu Călin Mircea prezintă raportul întocmit de Direcția 
Administrație Publică Locală. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia arată că, în comisia pentru administrație 
locală, juridică și de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl director Costoiu Calin precizează faptul că, în urma efectuării controlului de 
legalitate, s-a constatat că, hotărârea de consiliu local a fost adoptata ulterior încheierii 
acordului de prelungire a contractului de parteneriat ori avizul trebuia solicitat anterior 
prelungirii contractului. Cu privire la faptul daca era necesar avizul din partea consiliului 
local cu privire la prelungirea contractului de parteneriat, iar potrivit Regulamentului-
cadru pentru organizarea și funcționarea consorțiilor școlare aprobat prin Ordinul 
nr.5488/2011, avizul se solicită la înființarea consorțiului, deci nu este necesar la 
prelungirea contractului de parteneriat și nu ar fi trebuit adoptată o hotărâre în acest sens.  
 Dl consilier local Bulz Dionisie întreabă ce prevede acel act normativ, cum se poate 
face prelungirea parteneriatului. I se răspunde de către dl director Costoiu Călin care 
precizează faptul că, prelungirea se face prin acordul părților, iar Municipiul Orăștie nu 
este parte în acest contract. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie arată că, a fost încheiat un act adițional aprobat de 
cele patru unități de învățământ, semnat și stampilat și nu înțelege de ce nu se poate aviza 
de consiliu local, fiindcă Inspectoratul Școlar ne-a solicitat un document în acest sens.    
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 9 voturi. 
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 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.81/2022 privind abrogarea HCL nr.9/2022 referitoare la 
avizarea prelungirii contractului de parteneriat a Consorţiului şcolar din municipiul 
Orăştie. 
 La punctul 18 al ordinii de zi, dl primar expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al Municipiului Orăștie a unui 
președinte de ședință care va conduce ședințele în luna mai 2022. 
 Dl director Costoiu Călin Mircea prezintă raportul întocmit de Direcția 
Administrație Publică Locală. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru administrație locală, juridică și de disciplină. 
 Președintele de ședință solicită consilierilor locali să facă propuneri nominale pentru 
alegerea președintelui care va conduce ședințele Consiliului local în luna mai 2022. 
 Dna consilier local Chira Adriana îl propune pe dl consilier local Bota Adrian. 
  Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea propunerii și a 
proiectului de hotărâre este de 9 voturi. 
 Propunerea dnei consilier local Chira Adriana se supune la vot și se aprobă cu 
unanimitate de voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.82/2022 privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al 
Municipiului Orăștie a unui președinte de ședință care va conduce ședințele în luna mai 
2022. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Municipiul Orăștie și 
Asociația Culturală „Pordampi” Timișoara în vederea organizării manifestării „Maialul 
Orăștian”. 
 Dna consilier local Giurgiu Margareta arată că, în comisia pentru învățământ, 
sănătate, activități social-culturale și culte, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian propune amânarea proiectului de hotărâre, 
deoarece în urma discuțiilor cu reprezentantul asociației ne-a fost transmisă o ofertă care 
nu este la fel cu cea inițială, ni s-a promis participarea unor artiști foarte cunoscuți, iar în 
ofertă aceștia nu se regăsesc și am solicitat o ofertă concretă, iar în momentul în care 
aceasta va exista vom reveni cu propunerea de asociere.  
 Dl consilier local Secui Adrian are o propunere și anume, în contractul de asociere 
la art.6  „Obligațiile părților”, să se completeze cu obligația de a lăsa curat spațiul în care 
se va desfășura manifestarea. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie întreabă cum s-a ajuns să fie selectată această 
asociație, și-a oferit serviciile sau a fost selectată de către Primărie. 
 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian menționează faptul că, a fost depusă o 
solicitarea în acest sens în data de 14 martie 2022 prin care asociația „Pordampi” solicită 
asocierea în vederea organizării manifestării Maialul Orăștian 2022 în locația aleasa de 
către municipalitate. În acest sens se solicită acceptul consiliului local pentru utilizarea 
spațiului prin punerea la dispoziție în mod gratuit a acestuia a  terenului și a utilităților 
necesare. Asociația se obligă să organizeze pe cheltuiala sa spectacole artistice și se va 
ocupa de organizarea acestora, de amenajarea locurilor de agrement, a parcului de 
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distracții, a zonelor comerciale pentru firmele care vor participa cu expoziții de vânzare 
pentru promovarea unor produse naționale și locale, firmele urmând să contribuie cu 
donații în favoarea asociației, iar activitățile pe care asociația le va organiza au scop 
filantropic, de binefacere prin programele artistice ce vor fi prezentate. 
 Dl primar este de părere că, din taxele care ar fi fost percepute de la comercianți nu 
am fi reușit să acoperim cheltuielile de organizare, această variantă este cea mai simplă și 
mai ieftină. 
 Dl consilier local Bota Adrian arată că, s-a documentat și firma este pe pierdere de 
câțiva ani și nu are niciun angajat, să nu ne trezim că nu își respectă obligațiile și 
manifestarea să nu iasă bine.     
 Dl consilier local Secui Adrian Iulian arată că, în ședința anterioară a fost alocată 
pentru organizarea manifestării suma de 20.000 lei și întreabă pe ce anume se va cheltui 
această sumă. I se răspunde de către dl viceprimar care precizează că, din respectiva 
sumă se va achita contravaloarea energiei electrice și închirierea toaletelor ecologice. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
propunerii dlui viceprimar este de 9 voturi. 
 Propunerea dlui viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian se supune la vot și se aprobă 
cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 20 al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații a Municipiului Orăștie în vederea 
realizării unui schimb de experiență și networking cu autorități/instituții/organisme ale 
administrațiilor publice naționale și internaționale aferent proiectului „Planificarea 
strategică teritorială și soluții integrate pentru simplificarea procedurilor administrative la 
nivelul Municipiului Orăștie”, în orașul înfrățit Sliedrecht – Olanda, în perioada 30 mai – 
2 iunie 2022. 
 Dșoara Gîrdea Bianca prezintă raportul întocmit de Biroul Dezvoltare Locală și 
Proiecte. 
 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru administrație locală, juridică și de disciplină. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius recomandă ca pe viitor, să existe o mai mare 
transparență în ceea ce privește achiziția serviciilor oferite prin intermediul agenților de 
turism, să fie o mai bună informare cu privire la astfel de acțiuni, să aibă cunoștință și 
firmele locale de profil, care ar putea depune oferte în acest sens. 
 Dșoara Gîrdea Bianca precizează faptul că, achiziția s-a făcut prin intermediul 
SEAP și nu implică nicio cheltuială bugetară.  
 Dl consilier local secui Adrian Iulian întreabă din suma totală, cât reprezintă cazarea 
și cât transportul. I se răspunde de către dșoara Gîrdea Bianca care precizează că, 
pachetul este făcut pe suma respectivă, care include inclusiv deplasarea către aeroport. 
 Dl secretar general Teodor Iordan 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 consecință,  propune o pauză de 10 
minute pentru a se întocmi buletinele de vot.  
 După pauză, dl secretar general Teodor Iordan prezintă buletinul de vot şi explică 
procedura după care se va desfășura votul.   
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  În continuare, dl secretar general înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, fiecărui 
consilier local, câte un buletin de vot pentru desemnarea membrilor care vor face parte 
din delegația Municipiului Orăștie care vor participa la un schimb de experiență în orașul 
înfrățit Sliedrecht-Olanda, care intră în cabina special amenajată, apoi introduce buletinul 
de vot în urnă. Cabina de vot şi urna se află în faţa consilierilor locali.   
 După încheierea votării, președintele de ședință procedează la deschiderea urnei în 
fața consilierilor locali, deschide fiecare buletin de vot şi le arată cum s-a votat, apoi îl 
pune pe masa prezidiului. 
 Apoi, președintele de ședință şi dl secretar general Teodor Iordan  procedează la 
numărarea voturilor în public şi întocmesc procesul verbal constatator al rezultatului 
votării, arătând că cei 17 consilieri locali prezenți au votat, iar membrii delegației au 
obținut câte 17 voturi fiecare. 
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 9 voturi.  
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Este adoptată Hotărârea nr.83/2022 privind aprobarea deplasării unei delegații a 
Municipiului Orăștie în vederea realizării unui schimb de experiență și networking cu 
autorități/instituții/organisme ale administrațiilor publice naționale și internaționale 
aferent proiectului „Planificarea strategică teritorială și soluții integrate pentru 
simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Orăștie”, în orașul 
înfrățit Sliedrecht – Olanda, în perioada 30 mai – 2 iunie 2022. 
 La ultimul punct al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele 
inițierii proiectului de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal și a 
Regulamentului Local de Urbanism – „Construire locuințe familiale, 
branșamente/racorduri la utilități, operațiuni notariale privind circulația imobiliară, strada 
Nicolae Titulescu, f.n, Municipiul Orăștie, Județul Hunedoara”. 
 Dl ing.Tudorașcu Mircea prezintă raportul întocmit de Direcția Arhitect-șef. 
 Dl consilier local Petre Radu Onuț arată că, în comisia pentru urbanism și 
amenajarea teritoriului, protecție mediu și turism, proiectul de hotărâre a fost avizat 
favorabil. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.84/2022 privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal și 
a Regulamentului Local de Urbanism – „Construire locuințe familiale, 
branșamente/racorduri la utilități, operațiuni notariale privind circulația imobiliară, strada 
Nicolae Titulescu, f.n, Municipiul Orăștie, Județul Hunedoara”. 
 În încheierea ședinței, dl primar ing.Ovidiu Bălan menționează faptul că, prin 
intermediul Programului Național de Redresare și Reziliență pe componenta 10  - 
„Fonduri locale” vor fi sume prealocate de 4 milioane euro și este o oportunitate de 
accesa fonduri pentru diferite proiecte. În acest sens dorim să accesăm fonduri pentru 
echipamente inteligente pentru parcări, pentru realizarea planului urbanistic general al 
municipiului și a două planuri urbanistice zonale. De asemenea, intenționăm să accesăm 
fonduri pentru realizarea de piste pentru biciclete și discuția este pe ce variantă de rută să 
mergem, prima ar fi cu pornire din zona localului „La Barieră” se continuă prin zona 
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blocurilor din str.Unirii se coboară pe sub pod, pe malul lacurilor, str. 9Mai până în zona 
podului spre str.C.D.Gherea și cu punct de sosire în zona Liceului Tehnologic 
„N.Olahus”. Cel de al doilea traseu pornește din Micro II, o parte din traseu este realizat 
pe str.Pricazului se continuă pe str.General Zănescu și se iasă la stația „Mol” și pe lângă 
parc până în zona Chimica, daca reușim să obținem o parcelă de teren de la aceștia vom 
putea să continuăm până la Arsenal Park. Totodată, pe suma prealocată s-ar putea accesa 
fonduri pentru construirea de locuințe pentru tineri, dar pe această componentă se pot 
accesa fonduri prin alte programe. În momentul de față la propunerile prezentate s-a 
lucrat sunt pregătite, în data de 5 mai se va publica ghidul, iar linia de finanțare se va 
deschide după câteva zile, de aceea va trebui să adoptam hotărâri de consiliu foarte rapid 
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și participarea la aceste proiecte.   
 Dl consilier local Sîrbu Florina Eleonora este de părere că, ne-am putea gândi sa 
amenajăm  în zona Dealul Mic și zona Holumb, un loc de belvedere și locuri de joacă 
pentru copii.  
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan precizează faptul că, în aceea zonă terenul nu este în 
proprietatea noastră, avem proprietate doar până la unitatea militară.  
 Dl consilier local Suciu Nicolae Ilie este de părere că, pentru traseul de biciclete de 
pe marginea râului, s-ar putea face și o zonă de promenadă, prevăzută cu bănci. 
 Dl primar precizează faptul că, Uniunea Europeană alocă bani pentru piste de 
biciclete, este prevăzută destinația, va trebui să se respecte anumite dimensiuni care sunt 
clar stabilite, cu privire la lățime și lungime.   
 Dl consilier local Secui Adrian Iulian este de părere că, ar fi interesant un traseu 
pentru biciclete până la Costești, să se discute și cu celelalte unități administrativ-
teritoriale în acest sens. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan arată că, partea noastră de traseu nu este mare, și 
trebuie să ne încadrăm în anumite standarde de cost și anume de 200.000 euro/km. 
Dânsul invită consilierii locali să vina cu propuneri, dar destul de rapid, să vedem pe ce 
anume am putea să mai accesăm fonduri, dacă nu, se va merge pe varianta de bloc de 
locuințe pentru tineri, ca să putem consuma suma prealocată. 
 Dl consilier local Iordăchescu Nicolae întreabă dacă se pot accesa fonduri pentru 
construirea unei săli de sport.  
 Dl primar arată că, pe această măsură nu se poate face, a prezentat pe ce anume 
putem accesa fonduri, pe programele viitoare nu sunt deschise P.O.R-urile și nici nu vor 
fi active, în acest an vor fi publicate niște ghiduri informative. Totodată, mai arată că, este 
îngrijorat că nu reușim să obținem finanțare pentru aducțiunea de apă a municipiului, pe 
stația de tratare a apei, așa cum este acum situația este extrem de greu, fiindcă operatorul 
este prea mic și va trebui să luăm o decizie ce vom face. Dacă nu putem obține finanțarea 
trebuie să gândim pentru viitor, nu este deloc simplu, dacă va trebui să trecem la un 
operator mare, va fi o decizie importantă pe care trebuie să ne-o asumăm, de asemenea, 
stația de epurare este depășită și va trebui modernizată pe viitor.   
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
             Președinte de ședință,                                                  Secretar General,                                    
          ing.ZVÎNCĂ Mihai Caius                                           jr.Teodor IORDAN 


