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             ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 20 iulie 2022 cu ocazia ședinței extraordinare convocată de îndată 
a Consiliului local al municipiului Orăștie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu o zi înainte de data stabilită.  
 La ședința sunt prezenți un număr de 15 consilieri locali din totalul de      18 în 
funcție. Lipsesc consilierii locali Ardelean Dana Alina, Depcia Gheorghe Sorin și 
Luca Constantin. 
 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 23 iunie 2022 a fost pus la dispoziția consilierilor locali și 
întreabă dacă există obiecții cu privire la acesta. Întrucât nu există obiecții, procesul 
verbal este supus pe rând la vot și aprobat în unanimitate. 
 Președintele de ședință, dl consilier local Bulz Dionisie prezintă următorul 
proiect al ordinii de zi :   
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea virării de credite bugetare în cadrul 
bugetului local al municipiului Orăștie pe anul 2022. 
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile de la bugetul  
local al municipiului Orăștie pe anul 2022 a proiectelor culturale, de educație și pentru 
unele unități de cult din municipiul Orăștie. 
 3.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.99/2009 referitoare la 
aprobarea de taxe speciale şi contribuții lunare pentru unele servicii prestate de 
Serviciul Public de Asistență Socială Orăştie. 
 Proiectul ordinii de zi 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 virării de credite bugetare în cadrul 
bugetului local al municipiului Orăștie pe anul 2022. 
 Dna director Jorza Lucia dă citire raportului intocmit de Direcţia Economică. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activităţi 
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 şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.131/2022 privind aprobarea virării de credite bugetare 
în cadrul bugetului local al municipiului Orăștie pe anul 2022. 
 La punctul al doilea al ordinii de zi, dl primar arată motivele iniţierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile de la bugetul  local al 
municipiului Orăștie pe anul 2022 a proiectelor culturale, de educație și pentru unele 
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unități de cult din municipiul Orăștie. 
 Dl director Costoiu Călin prezintă raportul intocmit de Direcţia Administraţie 
Publică Locală. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru activitati economico-financiare. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie întreabă dacă pe secțiunea “Sport” a fost depusă 
o cerere pentru finanțare. I se răspunde de către dl director Costoiu Călin care 
precizează faptul că, nu a fost nicio solicitare pentru acest domeniu. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie întreabă dacă în această situație nu se poate 
transfera acea sumă pentru celelalte domenii de finanțare. 
 Dl director Costoiu Calin menționează faptul că, acest lucru nu este posibil, 
deoarece programul cu respectivele sume a fost aprobat și publicat în Monitorul 
Oficial. 
 Dl consilier Zvîncă Mihai Caius întreabă dacă nu se poate iniția încă o sesiune de 
finanțare și poate se vor depune solicitări pe domeniul “Sport”.  
 Dl director Costoiu Călin arată că, acest lucru se poate face, dar nu se pot muta 
sume de pe acest domeniu pe celelalte. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie este de părere că, ar trebui modificată Hotărârea 
Consiliului Local nr.50/2022 și să se aloce suma de 10 mii lei de la domeniul “Sport” 
la domeniul “Educație”. 
 Dl secretar general Teodor Iordan intervine și precizează că, prin prezentul 
proiect de hotărâre nu se poate acest lucru, trebuie inițiat un proiect de hotărâre în 
acest sens.   
 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian arată că, întrucât s-a constatat faptul că, 
pentru domeniul „Educație” prin H.C.L nr.50/2022 a fost alocată  suma de 15.000 lei, 
iar prin prezentul proiect de hotărâre a fost propusă repartizarea unei sume totale de 
25.000 lei, dânsul propune eliminarea din art.2, care se referă la proiectele pentru 
educație, precum și a anexei nr.2 a proiectului de hotărâre. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan este de părere că, pentru suma de 15 mii lei 
prevăzută pe domeniul „Educație” o să se inițieze un proiect de hotărâre în acest sens 
și care va fi supus dezbaterii în ședința ordinară de săptămâna viitoare. Pentru suma 
de 10 mii lei, care este prevăzută pe domeniul „Sport” există două variante, fie să 
inițiem o a doua sesiune sau să modificăm H.C.L nr.50/2022 și să o redistribuim pe un 
al domeniu. Pentru ultima variantă problema este că, va dura mai mult în sensul că, va 
trebui reluată procedura prevăzută de lege, ceea ce înseamnă ca timp cel puțin 3 luni. 
 
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea amendamentului 
și a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Amendamentul dlui viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian se supune la vot și se 
aprobă cu 14 voturi, iar dl consilier local Bulz Dionisie s-a abținut de la vot. 
 Dl secretar general Teodor Iordan menționează faptul că, urmare a aprobării 
amendamentului, art.3 va deveni art.2, urmând ca articolele următoare să fie 
renumerotate în mod corespunzător. De asemenea, se va modifica și titlul hotărârii, 
care va avea următorul cuprins :  „privind aprobarea finanțării nerambursabile de la 
bugetul local al municipiului Orăștie pe anul 2022 a proiectelor culturale și pentru 
unele unități de cult din municipiul Orăștie.   
 Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot și aprobat cu 14 
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voturi „pentru” și un vot „împotrivă”, dl consilier local Bulz Dionisie. 
 Se adoptă Hotărârea nr.132/2022 privind aprobarea finanțării nerambursabile de 
la bugetul local al municipiului Orăștie pe anul 2022 a proiectelor culturale și pentru 
unele unități de cult din municipiul Orăștie. 
 La ultimul punct al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele 
privind modificarea HCL nr.99/2009 referitoare la aprobarea de taxe speciale şi 
contribuții lunare pentru unele servicii prestate de Serviciul Public de Asistență 
Socială Orăştie. 
 Dl ing.Stănculea Gabriel prezintă raportul întocmit de Direcția Publică de 
Asistență Socială – Centrul Rezidențial pentru Vârstnici Orăștie. Dânsul arată că, s-a 
venit cu solicitarea de a majora contribuția proprie a beneficiarilor, ca urmare a 
creșterii prețurilor atât la energie, cât și la alimente și la consumabile directe, cu peste 
40% în primele 4 luni la acestui an. În consecință s-a venit cu propunerea de majorare 
la suma de 1400 lei/persoană a contribuției beneficiarilor pentru cei care sunt din 
Orăștie și la suma de 1600 lei pentru persoanele care sunt din afara Orăștiei. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan menționează că, la centrul privat care funcționează 
în Orăștie și este administrat de către un O.N.G, contribuția lunară este de 4200 lei. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie întreabă dacă sunt evidențiate separat cheltuielile 
centrului, în special cele legate de energie. 
 Dl ing.Stănculea Gabriel precizează că, partea de cheltuieli este evidențiata pe 
fiecare secțiune în parte, existând o evidență pe fiecare an de când centrul a fost dat în 
folosință. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie întreabă dacă prin această majorare nu se 
depășește acel procent de 60 % din veniturile beneficiarului. 
 Dl ing.Stănculea Gabriel arată că, în momentul în care și-au asumat faptul că își 
doresc să vină în centrul rezidențial au semnat un contract, în care există inclusiv 
această clauză, care se reînnoiește anual pentru fiecare persoană în parte, deci este un 
lucru asumat. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius întreabă din numărul de rezidenți, câți sunt 
localnici și câți din alte localități. I se răspunde de către dl ing.Stănculea Gabriel care 
arată că în momentul de față există trei persoane care sunt din afara Orăștiei. 
 Dl consilier local Suciu Nicolae Ilie întreabă de ce toată greutatea măririi 
prețurilor la alimente și energie este pe spatele oamenilor, Primăria sau Consiliul local 
nu poate susține. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan intervine și arată că, daca s-ar susține în întregime 
cheltuielile pentru beneficiari, s-ar face din banii cetățenilor, nu putem să risipim 
banul public, veniturile sunt obținute din taxe și impozite, oricum susținem o parte din 
contribuție prin plata salariilor angajaților de la centru rezidențial. De asemenea, 
precizează că, o contribuție la acest nivel, cum este la Orăștie, nu există în alta parte, 
oricum suportăm cheltuielile salariale care sunt destul de mari pentru cei 14 angajați, 
în județul doar municipalitatea din Hunedoara mai are în subordine un astfel de centru 
rezidențial.  
 Dl consilier local Ionică Mircea consideră că, ar trebui poate să ne asumăm 
faptul că, dacă în urma scumpirilor ne apar trei sau patru persoane care ar trebui date 
afara din centru, fiindcă nu își pot plăti contribuția proprie, atunci măcar pentru un an 
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sau doi am putea să îi „sponsorizăm” ca să nu fie dați afară. 
 Dl primar precizează că, în momentul când a fost dat în folosință centru, a fost 
preluat un număr șapte persoane care erau rezidente în alt centru și care nu 
îndeplineau condițiile financiare și pentru acestea am subvenționat, deci a existat un 
precedent. 
 Dl ing.Stănculea Gabriel arată că, avem obligația legală să luăm maxim 60% din 
pensie de la beneficiar diferența este suportată de către aparținători, rezidenții în 
prealabil și-au dat acordul în acest sens și există un consimțământ de plată, dar 
încercăm să mergem mai departe și pe cât posibil să nu creăm precedente în acest 
sens.    
 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.133/2022  privind modificarea HCL nr.99/2009 
referitoare la aprobarea de taxe speciale şi contribuții lunare pentru unele servicii 
prestate de Serviciul Public de Asistență Socială Orăştie. 
 În încheierea ședinței, dl primar ing.Ovidiu Bălan dorește să supună atenției o 
solicitare din partea SC Chimica SA, care a fost doar verbală, aceasta a câștigat un 
proiect de finanțare și prin intermediul acelui cluster, se dorește crearea a două 
laboratoare, unul pentru design și celălalt pentru email, iar noi ar fi trebuit să asigurăm 
finanțarea pentru dotarea celor două laboratoare. În cele două laboratoare ar urma să 
lucreze în jur de 50 de ingineri pe parte de proiectare, dezvoltare și cercetare. 
Ecoproiectarea ar fi o chestiune extrem de interesantă pentru municipalitate, dar din 
păcate finanțarea era destul de mare în jur de 7 milioane, unde erau prevăzute 
calculatoare, imprimante 3D, softuri și licențe. Totodată, precizează că, acel proiect 
putea fi pus la dispoziția firmelor și cei interesanți ar fi putut beneficia de acele dotări, 
ca să conceapă anumite prototipuri, dar din păcate nu avem această posibilitate 
bugetara de a susține un astfel de proiect. În urma cu câteva zile a fost la Cluj-Napoca 
împreună cu o parte dintre colegii din Primărie, unde au vizitat un centru de cercetare 
și de inovare care este susținut de municipalitatea locală și în care le este pusa la 
dispoziție partea de cercetare și de proiectare în mai multe domenii inclusiv robotică. 
Ideea proiectului era destul de interesanta, SC Chimica SA ar fi asigurat partea de 
salarii, iar noi trebuia să asiguram dotarea tehnică a laboratoarelor, cu un asemenea 
centru de proiectare Orăștia ar fi devenit atractivă din multe puncte de vedere.  
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
             Președinte de ședință,                                                  Secretar General,                              
             prof.BULZ Dionisie                                           jr.Teodor IORDAN 


