ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 23.02.2017 cu ocazia şedinŃei ordinare a Consiliului local al
municipiului Orăştie.
Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită.
Din cei 19 consilieri sunt prezenŃi la şedinŃă 18. Lipseşte d-na consilier Ardelean
Dana Alina, motivat fiind în concediu de maternitate.
La şedinŃă participă d-l primar Ovidiu Bălan, viceprimar łambă Alin Adam,
secretar Teodor Iordan şi mass-media locală.
Întrucât procesul verbal al şedinŃei extraordinare din data de 09.01.2017 şi al
şedinŃei ordinare din data de 26.01.2017 au fost puse la dispoziŃia consilierilor cu
ocazia înmânării invitaŃiei şi a materialelor de şedinŃă, d-l secretar Teodor Iordan
întreabă dacă există obiecŃii cu privire la acestea. Întrucât nu există obiecŃii acestea
sunt supuse 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 validarea mandatului unui consilier.
2.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.99/2009 referitoare la
aprobarea de taxe speciale şi contribuŃii lunare pentru unele servicii prestate de
Serviciul Public de AsistenŃă Socială Orăştie.
3.Proiect de hotărâre privind completarea anexei la HCL nr.6/2017 referitoare la
aprobarea criteriilor de repartizare a locuinŃelor sociale aflate în proprietatea sau
administrarea municipiului Orăştie destinate închirierii.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentaŃii, acordarea unui
mandat pentru aprobarea documentaŃiilor şi a procedurii de atribuire a contractelor de
delegare în Adunarea Generală a AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem
Integrat de Gestiune a Deşeurilor” JudeŃ Hunedoara, acordarea unui mandat pentru
semnarea contractelor de delegare precum şi acordarea mandatului AsociaŃiei în
vederea organizării procedurilor de licitaŃie deschisă pentru atribuirea contractelor de
delegare a unor activităŃi componente ale serviciului de salubrizare.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe
construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.82, apartamentul nr.1 din municipiul
Orăştie, str.Pricazului.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaŃie publică a unui
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spaŃiu situat în PiaŃa agroalimentară din municipiul Orăştie, str.Grădiştei.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de
concesiune pentru terenurile aferente garajelor din municipiul Orăştie situate în
str.Mureşul, zona Cimitirului Nou, care expiră în luna martie 2017.
8.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la HCL
nr.99/2007 referitoare la aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în
municipiul Orăştie.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii fondului de accesibilizare a
pădurilor aparŃinând Municipiului Orăştie pentru anul 2017.
10.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pe perioada
martie – mai 2017.
11.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.125/2016 referitoare la
desemnarea reprezentanŃilor Consiliului Local al municipiului Orăştie în Consiliile de
AdministraŃie şi Comisia de Evaluare şi Asigurarea CalităŃii şi ale unităŃilor de
învăŃământ preuniversitar din municipiul Orăştie pentru anul şcolar 2016/2017.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării şi amplasării machetei 1:1 a
avionului Vlaicu II în faŃă Colegiului NaŃional „Aurel Vlaicu” Orăştie.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii audio a şedinŃelor
Consiliului Local al municipiului Orăştie prin intermediul unui post de radio.
În afara ordinii de zi, d-l primar propune :
14.Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.6/2016 referitoare la
modificarea HCL nr.99/2009 privind aprobarea de taxe speciale şi contribuŃii lunare
pentru unele servicii prestate de Serviciul Public de AsistenŃă Socială Orăştie.
15.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.8/2016 referitoare la
acordarea normei de hrană personalului din cadrul Serviciului PoliŃia locală a
Municipiului Orăştie în anul 2016.
16.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.41/2016 referitoare la
atribuirea cu chirie a unei camere din imobilul situat în municipiul Orăştie,
str.Acad.D.Prodan, nr.2.
Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerile ulterioare este supus la vot şi
aprobat cu unanimitate de voturi.
La primul punct al ordinii de zi d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier.
D-l consilier Petre Radu dă citire raportului de avizare al comisiei pentru
administraŃie locală.
D-l secretar Teodor Iordan propune o pauză de 10 minute pentru verificarea
întrunirii condiŃiilor legale şi întocmirii raportului comisiei de validare.
D-l consilier Petre Radu dă citire raportului comisiei de validare în care se arată
că, în urma examinării întrunirii condiŃiilor necesare alegerii unui consilier în
Consiliul local al municipiului Orăştie, propune validarea mandatului d-lui Dungan
Dorian.
D-l consilier łambă Alin supune la vot validarea mandatului de consilier local al
d-lui Dungan Dorian. Propunerea făcută se aprobă în unanimitate.
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D-l Dungan Dorian dă citire textului jurământului, cu mână pe ConstituŃie şi
Biblie şi rosteşte cuvântul „JUR”, după care îl semnează în două exemplare.
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.18/2017 privind validarea mandatului unui consilier.
La punctul 2 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind modificarea HCL nr.99/2009 referitoare la aprobarea de taxe speciale
şi contribuŃii lunare pentru unele servicii prestate de Serviciul Public de AsistenŃă
Socială Orăştie.
D-na ec.Oltean Mihaela prezintă raportul întocmit de Serviciul Public de
AsistenŃă Socială Orăştie.
D-l consilier Petre Radu şi d-na consilier Cîndea LenuŃa dau citire, pe rând,
rapoartelor de avizare ale comisiei pentru administraŃie locală şi al comisiei pentru
învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, potrivit art.45, alin.(5) din Legea
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, proiectele de hotărâre cu privire la persoane se vor lua întotdeauna prin vot
secret. În consecinŃă, d-l secretar propune o pauză de 10 minute pentru a întocmi
buletinele de vot.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre
este de 10 voturi.
După pauză, d-l secretar prezintă buletinul de vot şi explică procedura după care
se va desfăşura votul.
În continuare, d-l secretar înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, câte un
buletin, fiecărui consilier, 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 secretar procedează la numărarea voturilor în
public şi întocmesc un proces verbal constatator al rezultatului votării, arătând că din
cei 18 consilieri prezenŃi au votat 16, lipsesc din sala d-nii consilieri Popa Dorin si
Stoica Nicolae iar membri propuşi au obŃinut fiecare cate 16 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Este adoptată Hotărârea nr.19/2017 privind modificarea HCL nr.99/2009
referitoare la aprobarea de taxe speciale şi contribuŃii lunare pentru unele servicii
prestate de Serviciul Public de AsistenŃă Socială Orăştie.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
completarea anexei la HCL nr.6/2017 referitoare la aprobarea criteriilor de repartizare
a locuinŃelor sociale aflate în proprietatea sau administrarea municipiului Orăştie
destinate închirierii.
D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
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D-nii consilieri Petre Radu şi Paşca Ioan arată că, în comisia pentru administraŃie
locală şi în comisia pentru urbanism, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-na consilier Cîndea LenuŃa propune completarea respectivelor criterii în sensul
acordării a 7 puncte persoanelor care au absolvit o şcoală profesională şi/sau o şcoală
de maiştri. Totodată, d-na consilier propune acordarea a 8 puncte pentru cei care au
studii superioare de scurtă durată, iar solicitanŃii care au studii superioare de lungă
durată sau licenŃă şi master să li se acorde 10 puncte.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentului şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Amendamentul d-nei consilier Cîndea LenuŃa este supus la vot si aprobat în
unanimitate.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.20/2017 privind completarea anexei la HCL
nr.6/2017 referitoare la aprobarea criteriilor de repartizare a locuinŃelor sociale aflate
în proprietatea sau administrarea municipiului Orăştie destinate închirierii.
La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezinta motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea unor documentaŃii, acordarea unui mandat pentru
aprobarea documentaŃiilor şi a procedurii de atribuire a contractelor de delegare în
Adunarea Generală a AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de
Gestiune a Deşeurilor” JudeŃ Hunedoara, acordarea unui mandat pentru semnarea
contractelor de delegare precum şi acordarea mandatului AsociaŃiei în vederea
organizării procedurilor de licitaŃie deschisă pentru atribuirea contractelor de delegare
a unor activităŃi componente ale serviciului de salubrizare.
D-l ing.Colhon Andrei dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.
D-nii consilieri Stănculesc Valentin şi Paşca Ioan prezintă rapoartele de avizare
al comisiei pentru servicii şi comerŃ şi al comisiei pentru urbanism.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că, una dintre problemele pe care dânsul le-a
constatat şi care ar trebui discutată este legată de durata contractului, care este de 8
ani, şi consideră că, aceasta ar trebui să fie mai mică. Totodată, dânsul arată că, după
stabilirea operatorului, care va fi ales în urma unei licitaŃii, preŃul perceput pentru
colectare şi depozitare va creşte, şi mai mult ca sigur va mai apărea o taxă pe lângă
cea percepută la nivel local. În acest proiect nu este prevăzută şi colectarea deşeurilor
vegetale, cetăŃenii riscă să rămână cu ele la poartă. Totodată, d-l primar arată că,
operatorul va fi nevoit să liciteze pe un preŃ impus şi mai mult ca sigur nu va reuşi să
se încadreze cu cheltuielile în respectivul preŃ şi nu ştim cât va fi taxa, pe care
cetăŃenii o vor plăti. În aceeaşi ordine de idei, dânsul arată că, în caietul de sarcini nu
este stipulat cine va plăti taxa de rampa, o va suporta operatorul sau autorităŃile, aşa
cum a mai spus, documentele au fost întocmite în pripă, multe date nu sunt
actualizate, sunt cele de acum câŃiva ani, iar consultanŃii greci, nu şi-au făcut treaba
cum trebuie. Totodată, mai arată că, olandezii nu au externalizat această activitate
către un operator privat, din contră este sarcina autorităŃilor locale fiind o activitate
profitabilă pentru comunitatea respectivă.
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D-l viceprimar łambă Alin consideră că, ar trebui stabilită o perioadă mai mică
de 8 ani şi în acest sens propune ca durata prevăzută la articolul 3 din contractul de
delegare să fie de 5 ani, cu posibilitate de prelungire cu câte 1 an a acestuia.
D-l consilier Popa Dorin arată că, populaŃia va trebui să fie conştientizată că,
trebuie să colectăm deşeurile pe diferite categorii şi autorităŃile vor trebui să depună
un efort în acest sens, iar cine nu va respecta regulile impuse se va trezi că nu i se va
ridica gunoiul din acest motiv.
D-l primar arată că, operatorului nu ii putem impune nimic, nu avem nicio
pârghie legală ca să-l putem constrânge, el va respecta prevederile prevăzute în caietul
de sarcini. Totodată, dânsul arată că, nu ştim cum au fost calculate cheltuielile legate
de aceasta activitate în vederea stabilirea preŃului de referinŃă de la care se va porni.
D-l consilier Paşca Ioan propune ca în perioada de publicitate prevăzută de
operator în care populaŃia va fi informată de obligativitatea colectării selective a
deşeurilor, care va fi de 3-6 luni, să fie ridicate toate deşeurile, chiar dacă acestea nu
au fost colectate selectiv.
Preşedintele de şedinŃă arată că, trebuie desemnat reprezentantul municipiului
Orăştie care să aprobe în Adunarea Generală a AsociaŃiei de Dezvoltare
Intercomunitară “Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor JudeŃul Hunedoara”
atribuirea contractului de delegare si documentaŃiile aferente. În acest sens, dânsul
propune ca d-l primar Ovidiu Bălan., să fie persoana care să reprezinte municipalitate
în cadrul acestui proiect
D-l secretar Teodor Iordan arată că, potrivit art.45, alin.(5) din Legea
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, proiectele de hotărâre cu privire la persoane se vor lua întotdeauna prin vot
secret. În consecinŃă, d-l secretar propune o pauză de 10 minute pentru a întocmi
buletinele de vot.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre
este de 10 voturi.
După pauză, d-l secretar prezintă buletinul de vot şi explică procedura după care
se va desfăşura votul.
În continuare, d-l secretar înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, câte un
buletin, fiecărui consilier, 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 secretar procedează la numărarea voturilor în
public şi întocmesc un proces verbal constatator al rezultatului votării, arătând că, d-l
primar Ovidiu Bălan a obŃinut 18 voturi „pentru”.
Amendamentul d-lui viceprimar se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Amendamentul d-lui consilier Paşca Ioan se supune la vot şi se aprobă cu
unanimitate de voturi.
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Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în
unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.21/2017 privind aprobarea unor documentaŃii, acordarea
unui mandat pentru aprobarea documentaŃiilor şi a procedurii de atribuire a
contractelor de delegare în Adunarea Generală a AsociaŃiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestiune a Deşeurilor” JudeŃ Hunedoara,
acordarea unui mandat pentru semnarea contractelor de delegare precum şi acordarea
mandatului AsociaŃiei în vederea organizării procedurilor de licitaŃie deschisă pentru
atribuirea contractelor de delegare a unor activităŃi componente ale serviciului de
salubrizare.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe construită prin fonduri ANL situată în
blocul nr.82, apartamentul nr.1 din municipiul Orăştie, str.Pricazului.
D-l ing.Colhon Andrei prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Petre Radu arată că, în comisia pentru administraŃie locală, proiectul
de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre
este de 13 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu 16 voturi “pentru” şi 2 abŃineri.
Este adoptată Hotărârea nr.22/2017 privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei
locuinŃe construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.82, apartamentul nr.1 din
municipiul Orăştie, str.Pricazului.
La punctul 6 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaŃie publică a unui spaŃiu situat în PiaŃa
agroalimentară din municipiul Orăştie, str.Grădiştei.
D-l ing.Colhon Andrei prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-nii consilieri Radu Ion şi Petre Radu dau citire, pe rând, rapoartelor de avizare
al comisiei economice şi al comisiei pentru administraŃie locală.
D-l secretar Teodor Iordan 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.23/2017 privind aprobarea închirierii prin licitaŃie publică
a unui spaŃiu situat în PiaŃa agroalimentară din municipiul Orăştie, str.Grădiştei.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune pentru terenurile
aferente garajelor din municipiul Orăştie situate în str.Mureşul, zona Cimitirului Nou,
care expiră în luna martie 2017.
D-l ing.Colhon Andrei dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.
D-nii consilierii Petre Radu şi Stănculesc Valentin prezintă, pe rând, rapoartele
de avizare ale comisiei pentru administraŃie locală şi al comisiei pentru servicii şi
comerŃ.
D-l consilier Molocea Mihai întreabă dacă respectivele persoane şi-au exprimat
dorinŃa de a prelungi contractele? I se răspunde de către d-l ing.Colhon Andrei care
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arată că, după aprobare titularii acestor contracte vor fi înştiinŃaŃi cu privire la acest
fapt şi vor invitaŃi să vină să semneze prelungirea respectivelor contracte, până în
prezent nu au fost situaŃii în care să se renunŃe la concesiune, deoarece ar trebui să
aducă terenul la starea iniŃială.
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.
Este adoptată Hotărârea nr.24/2017 privind aprobarea prelungirii duratei
contractelor de concesiune pentru terenurile aferente garajelor din municipiul Orăştie
situate în str.Mureşul, zona Cimitirului Nou, care expiră în luna martie 2017.
La punctul 8 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la HCL nr.99/2007 referitoare la
aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în municipiul Orăştie.
D-l Moga Adrian prezintă raportul întocmit de Compartimentul ProtecŃie civilă.
D-l consilier Petre Radu arată că, în comisia pentru administraŃie locală, proiectul
de hotărâre a fost avizat favorabil.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se adoptă Hotărârea nr.25/2017 privind modificarea şi completarea anexei la
HCL nr.99/2007 referitoare la aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor
în municipiul Orăştie.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea constituirii fondului de accesibilizare a pădurilor aparŃinând Municipiului
Orăştie pentru anul 2017.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier Radu Ion dă citire raportului de avizare al comisiei economice.
Totodată, dânsul arată că, în urma discuŃiilor purtate, comisia a solicitat prezenŃa în
plen a reprezentantului Ocolului Silvic „Valea Orăştiei” pentru a fi lămurite unele
aspecte cu privire la această solicitare.
Preşedintele de şedinŃă dă cuvântul d-lui ing.Cristea Ioan, şeful Ocolului Silvic
„Valea Orăştiei”. Dânsul arată că, acest fond este constituit în baza Legii nr.56/2010,
şi care se poate utiliza pentru construirea de drumuri noi şi repararea drumurilor
forestiere existente, dar în anumite condiŃii. În situaŃia noastră, suma colectată în acest
fond va putea fi folosită pentru repararea drumului forestier de la Valea Rea sau
pentru drumurile care sunt folosite în acest moment, dar care sunt în proprietatea
Statului Român şi în administrarea Romsilva.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, în cadrul comisiei de specialitate au fost unele
discuŃii şi întreabă care este cantitatea exploatată şi care este valoarea rezultată şi
colectată în acest fond. I se răspunde de către d-l ing.Cristea Ioan care arată că, pentru
anul 2017 cantitatea propusă spre exploatare este de 12.000 mc, iar până în acest
moment de la constituire şi până în prezent suma rezultată în urma exploatării masei
lemnoase vândute şi încasate în condiŃiile legii, provenite din produse principale şi
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accidentale I este de 124.000 lei, suma care este la dispoziŃia municipalităŃii pentru
realizarea lucrărilor mai sus amintite.
D-l primar Ovidiu Bălan întreabă pe d-l ing.Cristea Ioan ce ar trebui făcut ca
populaŃia să achiziŃioneze lemn de foc la un preŃ cât mai accesibil, fiindcă exista unele
nemulŃumiri din partea cetăŃenilor legate de acest lucru. I se răspunde de către d-l
ing.Cristea Ioan care arată că, anul trecut din cantitatea exploatată a fost valorificată
către populaŃie o cantitate de aproximativ 4000 mc, iar preŃurile au pornit de la 85 lei
mc şi până la
140 lei/mc în funcŃie de specie şi de zona din care a fost exploatat,
cel mai mare preŃ a fost de 200 lei/mc lemn fasonat la cioată şi transportat la
domiciliul solicitantului. În aceeaşi ordine de idei dânsul arată că din cantitatea
propusă spre exploatare, şi anume 12.000 mc, de la începutul anului a fost vândută
către populaŃie aproximativ 300 mc destinat consumului.
D-l consilier Pîndărelu Nicolae arată că, dânsul a fost la ocol şi a solicitat lemn
de foc şi nu a putut lua mai mult de 6 mc pentru care a plătit 1490 lei. Dânsul arată că,
acolo una i s-a spus şi aici cu totul alte date ne sunt prezentate acum. D-l ing.Cristea
Ioan arată că, d-lui consilier i s-au propus mai multe variante de preŃ, acestea variază
şi pot fi mai mici sau mai mari în funcŃie cheltuielile care rezultă în urma exploatării
şi a speciei respective.
D-l primar este de părere că, trebuie să găsim cea mai bună variantă, care să fie
convenabilă atât pentru cetăŃean, cât şi pentru ocol.
D-na consilier Roşu Mariana arată că, d-l ing.Cristea Ioan a afirmat că, a fost
vândută populaŃiei o cantitate de 3000 mc lemn de foc, şi întreabă diferenŃa până la
12.000 mc, ce destinaŃie a avut. I se răspunde de către d-l inginer, care arată că,
respectiva cantitate a fost scoasă la licitaŃie şi achiziŃionată de agenŃii economici şi o
parte a fost solicitată de autorităŃi pentru nevoile locale. În aceeaşi ordine de idei,
dânsul arată că, au avut loc întâlniri cu autorităŃile locale si cu reprezentanŃii Romsilva
pentru a se asigura de către aceştia din urmă a unei cantităŃi de lemn de foc pentru
populaŃie, şi trebuie făcute demersuri ca acest lucru să fie transpus în practică.
Totodată, d-l inginer arată că, Romsilva cea mai mare parte din cantitatea exploatată
de aceştia este valorificată către agenŃii economici fiind mult mai avantajos pentru ei.
D-l primar arată că, trebuie luate măsuri să nu ne trezim în toamnă că nu vom
avea o cantitate suficientă pentru populaŃie, în acest început de an, au fost solicitări
pentru lemn de foc, mult mai mari decât în anii precedenŃi datorită iernii geroase.
D-l ing.Cristea Ioan arată că, într-adevăr populaŃia a cumpărat o cantitate ceva
mai mare faŃă de anii precedenŃi, dar situaŃia nu este îngrijorătoare, există o cantitate
prevăzută, care poate satisface cererea, în prima parte a anului a fost vândută către
populaŃie o cantitate de 300 mc din cantitatea totală de 3000 mc alocată în acest scop.
D-l consilier Pîndărelu Nicolae întreabă dacă populaŃia poate să exploateze cu
mijloace proprii şi să îşi transporte lemnul. D-l ing.Cristea arată că, cetăŃenii pot să îşi
transporte lemnul, însă nu pot să îl exploateze personal, acest lucru se va face de către
ocolul silvic prin intermediul firmelor autorizate în acest sens.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
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Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.26/2017 privind aprobarea constituirii fondului de
accesibilizare a pădurilor aparŃinând Municipiului Orăştie pentru anul 2017.
La punctul 10 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pe perioada martie – mai 2017.
D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier Petre Radu prezintă raportul de avizare al comisiei pentru
administraŃie locală.
Preşedintele de şedinŃă solicită consilierilor să facă propuneri pentru alegerea
preşedintelui de şedinŃă. În acest sens, dânsul îl propune pe d-l consilier Paşca Ioan.
D-l consilier Bulz Dionisie îl propune pe d-l Molocea Mihai.
D-l consilier Popa Dorin propune ca preşedintele de şedinŃă să fie stabilit în
ordine alfabetică.
D-l consilier Stoica Nicolae o propune pe d-na consilier Ştefănie Maria. D-na
consilier este onorată de propunerea d-lui consilier Stoica Nicolae, însă o refuză.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre
este de 10 voturi.
Propunerea d-lui viceprimar łambă Alin Adam se supune la vot şi se aprobă cu
12 voturi „pentru”, iar 6 consilieri s-au abŃinut de la vot.
Propunerea d-lui consilier Popa Dorin se supune la vot, aceasta fiind respinsă cu
6 voturi „pentru”, iar 12 consilieri s-au abŃinut.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 12 voturi „pentru” şi 6
abŃineri.
Este adoptată Hotărârea nr.27/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pe
perioada martie – mai 2017.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
modificarea HCL nr.125/2016 referitoare la desemnarea reprezentanŃilor Consiliului
Local al municipiului Orăştie în Consiliile de AdministraŃie şi Comisia de Evaluare şi
Asigurarea CalităŃii şi ale unităŃilor de învăŃământ preuniversitar din municipiul
Orăştie pentru anul şcolar 2016/2017.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-na consilier Cîndea LenuŃa arată că, în comisia pentru învăŃământ, sănătate,
sport, cultură şi culte, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
Preşedintele de şedinŃă arată că, este necesar să fie desemnaŃi reprezentanŃii
Consiliului local şi în comisia de Evaluare şi Asigurarea CalităŃii de la Liceul
Tehnologic „N.Olahus” şi la Şcoala Gimnazială „Dr.A.Vlad”, astfel că vor fi
modificate art.7 şi 8 din HCL nr.125/2016. În acest sens, dânsul solicită să se facă
propuneri nominale pentru consiliile de administraŃie şi pentru comisia mai susamintită.
D-l viceprimar propune pe d-l consilier Paşca Ioan pentru Consiliul de
AdministraŃie al Liceului tehnologic „N.Olahus” şi pe d-le consilier Roşu Mariana
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Dorina şi Aldea Simona Maria pentru Consiliul de AdministraŃie al Şcolii Gimnaziale
„D.Stanca”. Totodată, dânsul propune pe d-na consilier Roşu Mariana Dorina pentru
comisia de Evaluare şi Asigurarea CalităŃii al Liceului Tehnologic „N.Olahus” şi pe
d-na consilier Aldea Simona Maria pentru aceeaşi comisie de la Şcoala Gimnazială
„Dr.A.Vlad”.
D-l consilier Molocea Mihai îl propune pe d-l consilier Bulz Dionisie pentru
Consiliul de AdministraŃie al Liceului Tehnologic „N.Olahus”.
D-l consilier consilier Bulz Dionisie îi propune pentru Consiliul de AdministraŃie
al Şcolii Gimnaziale „D.Stanca” pe d-na consilier Chira Adriana şi pe d-l consilier
Stoica Constantin Nicolae.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, potrivit art.45, alin.(5) din Legea
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, proiectele de hotărâre cu privire la persoane se vor lua întotdeauna prin vot
secret. În consecinŃă, d-l secretar propune o pauză de 10 minute pentru a întocmi
buletinele de vot.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre
este de 10 voturi.
După pauză, d-l secretar prezintă buletinul de vot şi explică procedura după care
se va desfăşura votul.
În continuare, d-l secretar înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, câte 2
buletine, fiecărui consilier, 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 secretar procedează la numărarea voturilor în
public şi întocmesc două procese verbale constatatoare ale rezultatului votării, arătând
că au fost înregistrate următoarele rezultate :
d-l consilier Paşca Ioan – 12 voturi
„pentru”, d-l consilier Bulz Dionisie –
6 voturi „pentru”, d-na consilier Roşu
Mariana Dorina -12 voturi „pentru”, d-na consilier Aldea Simona Maria – 12 voturi
„pentru”, d-na consilier Chira Adriana – 6 voturi „pentru” şi d-l consilier Stoica
Constantin Nicolae –
6 voturi „pentru”. Urmare a acestui fapt, d-l consilier Paşca
Ioan a fost desemnat reprezentantul Consiliului local Orăştie în Consiliul de
AdministraŃie al Liceului Tehnologic „N.Olahus”, iar d-le consilier Roşu Mariana
Dorina şi Aldea Simona Maria în Consiliul de AdministraŃie al Şcolii Gimnaziale
„D.Stanca”. Totodată, dânsul arată că, pentru Comisia de Evaluare şi Asigurarea
CalităŃii, d-le consilier Roşu Mariana Dorina şi Aldea Simona au obŃinut fiecare cate
16 voturi „pentru”, pe cale de consecinŃa fiind alese să reprezinte Consiliul local în
respectiva comisie, ale celor două unităŃi de învăŃământ amintite mai sus.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat cu
unanimitate de voturi.
Se adoptă Hotărârea nr.28/2017 privind modificarea HCL nr.125/2016 referitoare
la desemnarea reprezentanŃilor Consiliului Local al municipiului Orăştie în Consiliile
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de AdministraŃie şi Comisia de Evaluare şi Asigurarea CalităŃii şi ale unităŃilor de
învăŃământ preuniversitar din municipiul Orăştie pentru anul şcolar 2016/2017.
La punctul 12 al ordinii de zi, d-na consilier Chira Adriana expune motivele
iniŃierii alături de consilierii locali Bulz Dionisie, Molocea Mihai şi Stoica Nicolae a
proiectului de hotărâre privind aprobarea realizării şi amplasării machetei 1:1 a
avionului Vlaicu II în faŃă Colegiului NaŃional „Aurel Vlaicu” Orăştie.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală arătând că, proiectul de hotărâre nu poate fi adoptat în prezent, întrucât
încă nu este aprobat bugetul local al municipiului Orăştie pe acest an, iar potrivit
art.14, alin.(4) din Legea finanŃelor publice, nicio cheltuială din fonduri publice
locale, nu poate fi angajată, ordonanŃată sau plătită, dacă nu este aprobată, potrivit
legii şi dacă nu are prevederi bugetare şi surse de finanŃare.
D-nii consilieri Radu Ion şi Paşca Ioan dau citire, pe rând, rapoartelor comisiei
economice şi al comisiei pentru urbanism prin care respectivul proiect de hotărâre nu
a fost avizat de acestea.
D-l consilier Bulz Dionisie propune amânarea proiectului de hotărâre pentru
prima şedinŃă ordinară după aprobarea bugetului local pe anul 2017.
D-l secretar arată ca, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre
este de 10 voturi.
Propunerea d-lui consilier Bulz Dionisie se supune la vot fiind consemnate 6
voturi „pentru” şi 12 voturi „împotrivă”.
Proiectul de hotărâre este supus la vot fiind respins cu 6 voturi „pentru” şi 12
voturi „împotrivă”.
În continuare sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea transmiterii audio a şedinŃelor Consiliului Local al municipiului Orăştie
prin intermediul unui post de radio iniŃiat de consilierii locali Stoica Nicolae, Chira
Adriana, Molocea Mihai Iulian, Bulz Dionisie, Popa Dorin şi Sechi Dan.
D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală arătând că, proiectul de hotărâre nu poate fi adoptat în prezent, întrucât
încă nu este aprobat bugetul local al municipiului Orăştie pe acest an, iar potrivit
art.14, alin.(4) din Legea finanŃelor publice, nicio cheltuială din fonduri publice
locale, nu poate fi angajată, ordonanŃată sau plătită, dacă nu este aprobată, potrivit
legii şi dacă nu are prevederi bugetare şi surse de finanŃare.
D-nii consilieri Radu Ion şi Petre Radu prezintă, pe rând, rapoartele comisiei
economice şi al comisiei pentru administraŃie locală, care nu au avizat respectivul
proiect de hotărâre.
D-l consilier Stoica Constantin arată că, în expunerea de motive nu s-a menŃionat
nicio sumă de bani, care ar fi necesară în acest scop. În aceeaşi ordine de idei, dânsul
arată că, dacă nu se doreşte acest lucru, este vorba de lipsă de transparenŃă.
D-l consilier Molocea Mihai întreabă dacă în acest an s-au realizat plăŃi către
mass-media. I se răspunde de către d-l primar care arată că, potrivit legii, se pot face
plăŃi în cotă de 1/12 din bugetul local al anului precedent. Totodată, dânsul arată că,
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şedinŃele de consiliu sunt publice şi cine doreşte poate să asiste la desfăşurarea
acestora.
D-l consilier Bulz Dionisie propune amânarea proiectului de hotărâre până după
aprobarea bugetului local pe acest an.
Propunerea se supune la vot fiind consemnate 5 voturi “pentru” şi
13 voturi
“împotrivă”.
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 respinge cu 5 voturi “pentru”, 12 voturi “împotrivă”
şi o abŃinere.
La punctul 14 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind completarea HCL nr.6/2016 referitoare la modificarea HCL
nr.99/2009 privind aprobarea de taxe speciale şi contribuŃii lunare pentru unele
servicii prestate de Serviciul Public de AsistenŃă Socială Orăştie.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier Petre Radu arată că, în comisia pentru administraŃie locală, proiectul
de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l secretar 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.29/2017 privind completarea HCL nr.6/2016
referitoare la modificarea HCL nr.99/2009 privind aprobarea de taxe speciale şi
contribuŃii lunare pentru unele servicii prestate de Serviciul Public de AsistenŃă
Socială Orăştie.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
modificarea HCL nr.8/2016 referitoare la acordarea normei de hrană personalului din
cadrul Serviciului PoliŃia locală a Municipiului Orăştie în anul 2016.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier Petre Radu dă citire raportului de avizare al comisiei pentru
administraŃie locală.
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.
Se adoptă Hotărârea nr.30/2017 privind modificarea HCL nr.8/2016 referitoare la
acordarea normei de hrană personalului din cadrul Serviciului PoliŃia locală a
Municipiului Orăştie în anul 2016.
La ultimul punct al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind modificarea HCL nr.41/2016 referitoare la atribuirea cu chirie a
unei camere din imobilul situat în municipiul Orăştie, str.Acad.D.Prodan, nr.2.
D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
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D-l consilier Petre Radu arată că, în comisia pentru administraŃie locală, proiectul
de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre
este de 13 voturi.
Acesta se supune la vot fiind consemnate 12 voturi „pentru”, iar
6
consilieri s-au abŃinut de la vot, în consecinŃă, proiectul de hotărâre nu este aprobat
nefiind întrunit cvorumul legal.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinŃă,
prof.łambă Alin Adam

Secretar,
jr.Teodor Iordan
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