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           ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 16.06.2017 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 17. Lipsesc d-nii 
consilieri Molocea Mihai Iulian şi Stoica Constantin Nicolae. 
 La şedinŃă participă d-l primar Ovidiu Bălan, viceprimar łambă Alin 
Adam, secretar Teodor Iordan şi mass-media locală. 
 Întrucât procesul verbal al şedinŃei ordinare din data de 25.05.2017 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 modificarea HCL nr.98/2017 referitoare la 
aprobarea documentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃie pentru obiectivul 
“Reabilitare, modernizare şi dotare cantina socială, strada Gheorghe Lazăr din 
municipiul Orăştie”. 
 2.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.117/2017 referitoare la 
aprobarea cererii de finanŃare a proiectului „Reabilitare, modernizare şi dotare 
cantina socială, strada Gheorghe Lazăr din Municipiul Orăştie” şi a cheltuielilor 
legate de proiect (eligibile şi neeligibile). 
 3.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.99/2017 referitoare la 
aprobarea documentaŃiei tehnico - economice (faza DALI) şi a indicatorilor  
tehnico - economici pentru proiectul „Creşterea eficientei energetice a clădirii 
atelier şcoală + sală de gimnastică + săli de clasă din cadrul Colegiului NaŃional 
“Aurel Vlaicu” din municipiul Orăştie”. 
 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare şi a 
cumpărării unui teren şi a construcŃiilor aferente situate în PiaŃa Victoriei, nr.19 
din municipiul Orăştie. 
 
 
 
 În afara ordinii de zi, d-l primar propune :  
 5.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L nr.121/2017 referitoare la 
aprobarea deplasării grupului folcloric “Lele de la Orăştie” în oraşul înfrăŃit 
Sliedrecht  – Olanda în perioada 25 iunie – 04 iulie 2017. 
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 Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerea ulterioară este supus la vot 
şi aprobat în unanimitate. 
 La primul punct al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii 
proiectului de hotărâre privind modificarea HCL nr.98/2017 referitoare la 
aprobarea documentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃie pentru obiectivul 
“Reabilitare, modernizare şi dotare cantina socială, strada Gheorghe Lazăr din 
municipiul Orăştie”. 
 D-na ec.Oltean Mihaela dă citire raportului întocmit de Serviciul Public de 
AsistenŃă Socială Orăştie. 
 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.122/2017 privind modificarea HCL nr.98/2017 
referitoare la aprobarea documentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃie 
pentru obiectivul “Reabilitare, modernizare şi dotare cantina socială, strada 
Gheorghe Lazăr din municipiul Orăştie”.  
 La punctul 2 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului 
de hotărâre privind modificarea HCL nr.117/2017 referitoare la aprobarea cererii 
de finanŃare a proiectului „Reabilitare, modernizare şi dotare cantina socială, 
strada Gheorghe Lazăr din Municipiul Orăştie” şi a cheltuielilor legate de 
proiect (eligibile şi neeligibile). 
 D-na ec.Oltean Mihaela prezintă raportul întocmit de Serviciul Public de 
AsistenŃă Socială Orăştie. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.123/2017 privind modificarea HCL nr.117/2017 
referitoare la aprobarea cererii de finanŃare a proiectului „Reabilitare, 
modernizare şi dotare cantina socială, strada Gheorghe Lazăr din Municipiul 
Orăştie” şi a cheltuielilor legate de proiect (eligibile şi neeligibile). 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind modificarea HCL nr.99/2017 referitoare la aprobarea documentaŃiei 
tehnico - economice (faza DALI) şi a indicatorilor  tehnico - economici pentru 
proiectul „Creşterea eficientei energetice a clădirii atelier şcoală + sală de 
gimnastică + săli de clasă din cadrul Colegiului NaŃional “Aurel Vlaicu” din 
municipiul Orăştie”. 
 D-na ec.Jude Andreea prezintă raportul întocmit de Biroul Dezvoltare 
Locală şi Proiecte. 
 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.124/2017 privind modificarea HCL nr.99/2017 
referitoare la aprobarea documentaŃiei tehnico - economice (faza DALI) şi a 
indicatorilor  tehnico - economici pentru proiectul „Creşterea eficientei 
energetice a clădirii atelier şcoală + sală de gimnastică + săli de clasă din cadrul 
Colegiului NaŃional “Aurel Vlaicu” din municipiul Orăştie”. 
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 La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii 
proiectului de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare şi a 
cumpărării unui teren şi a construcŃiilor aferente situate în PiaŃa Victoriei, nr.19 
din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Colhon Andrei dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 13 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.125/2017 privind aprobarea însuşirii raportului de 
evaluare şi a cumpărării unui teren şi a construcŃiilor aferente situate în PiaŃa 
Victoriei, nr.19 din municipiul Orăştie. 
 În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind modificarea H.C.L nr.121/2017 referitoare la aprobarea deplasării 
grupului folcloric “Lele de la Orăştie” în oraşul înfrăŃit Sliedrecht  – Olanda în 
perioada 25 iunie – 04 iulie 2017. 
 D-na ec.Jude Andreea prezintă raportul întocmit de Biroul Dezvoltare 
Locală şi Proiecte arătând că, se propune modificarea HCL nr.127/2017, în 
sensul înlocuirii unuia dintre membri, şi anume medicul, în locul acestuia 
urmând să meargă un asistent medical comunitar. 
 D-l consilier Bulz Dionisie întreabă care este motivul pentru care s-a ajuns 
în această situaŃie. I se răspunde de către d-l secretar care arată că, medicul urma 
sa fie desemnat de către Spitalul Municipal Orăştie, însă niciun medic nu a fost 
dispus să meargă în această deplasare. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Este adoptată Hotărârea nr.126/2017 privind modificarea H.C.L 
nr.121/2017 referitoare la aprobarea deplasării grupului folcloric “Lele de la 
Orăştie” în oraşul înfrăŃit Sliedrecht  – Olanda în perioada 25 iunie – 04 iulie 
2017.    
 În încheierea şedinŃei, d-l primar Ovidiu Bălan doreşte să le transmită  
directorilor unităŃilor de învăŃământ faptul că, să încerce să se încadreze în 
bugetele care le-au fost alocate la începutul anului, pe viitoare rectificări de 
buget nu se vor putea aloca alŃi bani, există proiectele de investiŃii începute şi 
cele care vor urma,  acestea vor trebui finanŃate de la bugetul local în continuare, 
în plus va intra în vigoare şi noua lege a salarizării unitare, care va greva de 
asemenea bugetul local. În aceeaşi ordine de idei, dânsul arată că, prioritare sunt 
proiectele care au fost aprobate în ultima perioadă şi care vor trebuie finalizate, 
deci unităŃile şcolare să nu se aştepte la rectificări pozitive, fiindcă acestea nu 
vor exista. 
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
             Preşedinte de şedinŃă,                                                     Secretar,                                                
              ing.Petre Radu OnuŃ                        jr.Teodor Iordan 


