ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 09.01.2017 cu ocazia şedinŃei extraordinare a Consiliului
local al municipiului Orăştie.
Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 3 zile înainte de data stabilită.
Din totalul de 19 consilieri sunt prezenŃi la şedinŃă 14. Lipsesc doamnele
consilier Ardelean Dana Alina, motivat fiind în concediu de maternitate şi Chira
Adriana, precum şi d-nii consilieri Petre Radu OnuŃ, Stoica Constantin Nicolae şi
UriŃescu Marius Florin.
La şedinŃă participă d-l primar Ovidiu Bălan, d-l viceprimar łambă Alin
Adam, secretar Teodor Iordan şi mass-media locală.
Întrucât procesul verbal al şedinŃei extraordinare din data de 21.12.2016 a
fost pus la dispoziŃia consilierilor cu ocazia înmânării invitaŃiei şi a materialelor de
şedinŃă, d-l secretar Teodor Iordan întreabă dacă există obiecŃii cu privire la acesta.
Întrucât nu există obiecŃii acesta este supus la vot şi se aprobă cu unanimitate de
voturi.
D-l primar Ovidiu Bălan propune următorul proiect al ordinii de zi :
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul
bugetului local a deficitului secŃiunii de dezvoltare pe anul 2016.
2.Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2017 a excedentului anual al
bugetului local al municipiului Orăştie.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul
2017, a impozitului pe clădirile neîngrijite situate în intravilanul municipiului
Orăştie.
4.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de
consilier al d-lui URIłESCU MARIUS FLORIN şi declararea ca vacant a locului
ocupat de acesta.
Proiectul ordinii de zi este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.
La primul punct al ordinii de zi, d-l primar prezinta motivele iniŃierii
proiectului de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul
bugetului local a deficitului secŃiunii de dezvoltare pe anul 2016.
D-na director Jorza Lucia dă citire raportului întocmit de DirecŃia economică.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.1/2017 privind aprobarea acoperirii definitive din
excedentul bugetului local a deficitului secŃiunii de dezvoltare pe anul 2016.
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La punctul 2 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind utilizarea în anul 2017 a excedentului anual al bugetului local al
municipiului Orăştie.
D-na director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică.
D-l viceprimar łambă Alin Adam propune modificarea sumei prevăzută in
proiectul de hotărâre şi anume excedentul să fie de 2.313.889,70 lei, aceasta fiind
suma rezultată după ce s-a acoperit deficitul secŃiunii de dezvoltare din excedentul
anilor precedenŃi.
D-l consilier Molocea Mihai întreabă dacă există o explicaŃie pentru acest
excedent, în mod normal la finalul anului, acesta ar trebui să fie zero.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că, suntem o administraŃie care ştim sa fim
riguroşi cu cheltuirea banului public, iar excedentul rezultat va fi utilizat pentru
proiectele importante pe care dorim sa le realizam in perioada următoare.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea amendamentului şi a
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Amendamentul d-lui viceprimar se supune la vot şi se aprobă cu 10 voturi
“pentru”, iar 4 consilieri s-au abŃinut de la vot.
Proiectul de hotărâre în forma modificată se supune la vot şi se aprobă cu
10 voturi “pentru” şi 4 abŃineri.
Se adoptă Hotărârea nr.2/2017 privind utilizarea în anul 2017 a excedentului
anual al bugetului local al municipiului Orăştie.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2017, a impozitului pe clădirile
neîngrijite situate în intravilanul municipiului Orăştie.
D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia Arhitect-şef.
D-l consilier Popa Dorin întreabă care au fost criteriile pe baza cărora au fost
identificate imobilele care sunt incluse în anexă, doar în Centru municipiului sunt
peste 18 imobile, şi apare şi un imobil de pe str.9 Mai, de ce nu au fost incluse şi
alte imobile de pe alte străzi. I se răspunde de către d-l ing.Tudoraşcu Mircea care
arată că, respectivele criterii de identificare au fost stabilite prin HCL nr.167/2015
şi Ńinând cont de acestea au fost incluse în prima fază imobilele din zona centrală,
iar în ceea ce priveşte clădirea de pe str.9 Mai, se ştia de mai mult timp că este
neîngrijită, proprietarul fiind chiar amendat, acesta fiind motivul includerii în listă
şi cu siguranŃă s-ar fi aflat pe lista extinsă care va fi întocmită până la finele
anului.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, trebuie făcute verificări şi la blocurile de
locuinŃe de pe străzile Pricazului şi Viitorului, o parte dintre acestea sunt într-o
stare jalnică şi să ia măsurile legale care se impun. Totodată, d-l consilier
consideră că, ar trebui luate măsuri şi în ceea ce priveşte imobilul în care a
funcŃionat fosta fabrică VIDRA, nu este posibil ca în zona centrală să avem un
imobil lăsat în paragină, să li se impună să facă ceva, fie să o demoleze, fie să o
reabiliteze.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, înainte de apariŃia prevederilor cu privire
la supraimpozitare au fost făcute înştiinŃări, s-au trimis somaŃii şi o parte au fost
chiar amendaŃi, pe viitor, lista clădirilor neîngrijite va fi extinsă.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de
hotărâre este de 10 voturi.
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Acesta se supune la vot şi se aproba cu 10 voturi „pentru”, iar 4 consilieri
s-au abŃinut de la vot.
Este adoptată Hotărârea nr.3/2016 privind aprobarea cuantumului de
majorare în anul 2017, a impozitului pe clădirile neîngrijite situate în intravilanul
municipiului Orăştie.
La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier al d-lui
URIłESCU MARIUS FLORIN şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta.
D-l secretar Teodor Iordan dă citire raportului întocmit de DirecŃia
AdministraŃie Publică Locală.
D-l consilier Molocea Mihai arată că, potrivit prevederilor legale, în data de
29 decembrie 2016, d-l consilier UriŃescu Marius avea 3 şedinŃe la care a absentat
şi ar fi trebuit să fie demis de drept.
D-l secretar arată că, actul prin care d-l consilier UriŃescu Marius şi-a înaintat
demisia a fost depusă înainte de data de 29 decembrie 2016, dar aceasta a fost
înregistrată abia în data de 30 decembrie, finalitatea oricum ar fi fost aceeaşi, drept
pentru care s-a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 8 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.4/2016 privind constatarea încetării de drept a
mandatului de consilier al d-lui URIłESCU MARIUS FLORIN şi declararea ca
vacant a locului ocupat de acesta.
În încheierea şedinŃei, d-l consilier Şuta Virgil este de părere că, d-l primar
sau d-l viceprimar ar trebui să aducă unele lămuriri, fie în presa scrisă sau în cea
audio, cu privire la taxa de salubrizare, fiindcă cetăŃenii sunt nedumeriŃi de ce s-a
luat această măsură, aceştia nu cunosc motivele care au condus la majorarea
acesteia. Totodată, dânsul arată că, înainte de şedinŃă a depus raportul activităŃii pe
care a depus-o de la începutul mandatului şi până la finele anului 2016.
D-l consilier Molocea Mihai arată că, referitor la problema ridicată de d-l
consilier ŞuŃă Virgil, este normal că, cetăŃenii nu înŃeleg de ce se majorează unele
taxe, din moment ce, bugetul local înregistrează un excedent an de an.
D-l primar îl întreabă pe d-l consilier Molocea Mihai, dacă are vreo
propunere în ceea ce priveşte utilizarea respectivului excedent sau nu.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinŃă,
prof.łambă Alin Adam

Secretar,
jr.Teodor Iordan
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