ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 25 iunie 2020 cu ocazia şedinŃei ordinare a Consiliului local al
municipiului Orăştie.
Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită.
La şedinŃă sunt prezenŃi 18 din totalul de 19 consilieri locali. Lipseşte d-l
consilier local Sechi Dan Mihail.
La şedinŃă participă primar ing.Ovidiu LaurenŃiu Bălan, viceprimar prof.łambă
Alin Adam, secretar general Teodor Iordan, directori din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului şi mass-media locală.
Întrucât procesul verbal al şedinŃei ordinare din data de 28 mai 2020 a fost pus la
dispoziŃia consilierilor locali, d-l secretar general Teodor Iordan întreabă dacă există
obiecŃii cu privire la acesta. Întrucât nu există obiecŃii procesul verbal este supus la
vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.
Preşedintele de şedinŃă, d-l consilier local łambă Alin Adam prezintă următorul
proiect al ordinii de zi :
1.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier local.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului instituŃiilor publice
finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii pe anul 2020.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii referitoare la acordarea
înlesnirii la plată a obligaŃiilor fiscale restante datorate bugetului local de către
persoanele fizice şi juridice prin eşalonare la plată.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Iluminat
public al municipiului Orăştie, modelului de Contract-cadru de delegare prin
concesiune a Serviciului de Iluminat public al municipiului Orăştie, indicatorilor de
performanŃă ai Serviciului de Iluminat public al municipiului Orăştie, a Studiului de
oportunitate şi a Caietului de sarcini al Serviciului de Iluminat public al municipiului
Orăştie.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe
construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.84, apartamentul nr.33 din municipiul
Orăştie, str.Pricazului.
6.Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare şi a vânzarii, cu
drept de preempŃiune, a unui teren intravilan situat în Municipiul Orăştie,
Str.Viitorului, Nr.31.
7. Proiect de hotărâre privind darea în folosinŃă gratuită prin contract de comodat
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a unor spaŃii din imobilul situat în Municipiul Orăştie, str.Eroilor, nr.17.
8.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 la HCL nr. 47/2020 privind
aprobarea Organigramei şi a Statului de funcŃii ale Aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Orăştie, InstituŃiilor şi Serviciilor publice aparŃinătoare
Consiliului Local al municipiului Orăştie.
9.Proiect de hotărâre privind propunerea restituirii unor terenuri foştilor
proprietari.
În afara ordinii de zi, d-l primar propune :
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în folosinŃă gratuită, prin
contract de comodat a unui teren în vederea implementării proiectului ,,Amenajarea
zonei centrale protejate – PiaŃa Victoriei şi realizarea unui parcaj adiacent în
Municipiul Orăştie”.
Proiectul ordinii de zi împreună cu completarea ulterioară este supus la vot şi
aprobat în unanimitate.
La primul punct al ordinii de zi d-l primar Ovidiu Bălan prezintă motivele
iniŃierii proiectului de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier local.
D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier local Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie
locală, juridică şi de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l secretar general Teodor Iordan propune o pauză de 10 minute pentru
verificarea întrunirii condiŃiilor legale şi întocmirii raportului comisiei de validare.
D-l consilier local Ionică Mircea 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 NuŃiu
Cosmin Ioan.
Preşedintele de şedinŃă supune la vot validarea mandatului de consilier local al dlui NuŃiu Cosmin Ioan. Propunerea făcută se aprobă în unanimitate.
D-l NuŃiu Cosmin Ioan dă citire textului jurământului, cu mână pe ConstituŃie şi
Biblie şi rosteşte cuvântul „JUR”, după care îl semnează în două exemplare.
D-l secretar general 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.76/2020 privind validarea mandatului unui consilier
local.
La punctul al doilea al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului instituŃiilor publice finanŃate
integral sau parŃial din venituri proprii pe anul 2020.
D-na ec.Cândea Corina prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică.
D-l consilier local Petre Radu OnuŃ dă citire raportului de avizare al comisiei
pentru activităŃi economico-financiare.
D-l consilier local Bulz Dionisie întreabă de unde provin sumele primite ca şi
sponsorizare. I se răspunde de către d-na ec.Cândea Corina care arată că,
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sponsorizările au fost făcute de Raiffeisen Bank şi SC Metronix S.R.L.
D-l secretar general 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.77/2020 privind aprobarea rectificării bugetului
instituŃiilor publice finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii pe anul 2020.
În continuare, d-l primar Ovidiu Bălan expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea Procedurii referitoare la acordarea înlesnirii la plată a
obligaŃiilor fiscale restante datorate bugetului local de către persoanele fizice şi
juridice prin eşalonare la plată.
D-l ec.Părău Constantin prezintă raportul întocmit de Serviciul Impozite şi taxe.
D-l consilier local Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru activităŃi
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l consilier local Bulz Dionisie întreabă când se va propune o procedura pentru
recuperarea amenzilor neachitate, sunt tot felul de amenzi care nu se plătesc.
D-l ec.Părau Constantin arată că, din păcate legislaŃia este complicată cu privire
la recuperarea cuantumului amenzilor, sunt foarte multe persoane cu amenzi mari sunt
cazuri cu amenzi de 1.000 lei/zi şi care se adună şi nu se achită şi nu avem cum să îi
executăm, fiindcă nu au venituri sau bunuri. Totodată mai arată că, în prezent avem
foarte multe dosare înaintate către Judecătoria Orăştie pentru transformarea amenzilor
în ore de muncă în folosul comunităŃii, o parte dintre acestea fiind soluŃionate.
D-l consilier local Bulz Dionisie întreabă dacă avem cazuri de acest gen şi daca
au fost puse în aplicare.
D-l secretar general Teodor Iordan arată că, avem câteva zeci de cazuri de
transformare a amenzilor în ore de munca în folosul comunităŃii.
D-l consilier local Bulz Dionisie întreabă ce fel de muncă prestează, fiindcă nu
se prea vede.
D-l secretar general arată că, domeniile în care sunt prestate respectivele ore de
muncă au fost aprobate de Consiliul local şi acestea sunt executate în special în cadrul
Serviciului Public de Gospodărire Comunală Orăştie, respectiv măturat, greblat,
întreŃinere spatii verzi, existând o evidenŃă strictă a efectuării orelor, lucru care poate
verifica de către cei interesaŃi.
D-l secretar general 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.78/2020 privind aprobarea Procedurii referitoare la
acordarea înlesnirii la plată a obligaŃiilor fiscale restante datorate bugetului local de
către persoanele fizice şi juridice prin eşalonare la plată.
La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Iluminat public al
municipiului Orăştie, modelului de Contract-cadru de delegare prin concesiune a
Serviciului de Iluminat public al municipiului Orăştie, indicatorilor de performanŃă ai
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Serviciului de Iluminat public al municipiului Orăştie, a Studiului de oportunitate şi a
Caietului de sarcini al Serviciului de Iluminat public al municipiului Orăştie.
D-l ing.Stănilă Marius dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul
Dezvoltare Locală şi Proiecte.
D-na consilier local Roşu Mariana Dorina prezintă raportul de avizare al
comisiei pentru servicii şi comerŃ, muncă şi protecŃie socială.
D-l consilier local łambă Alin Adam dă citire raportului de avizare al comisiei
pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, protecŃie mediu şi turism.
D-l secretar general 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.79/2020 privind aprobarea Regulamentului
Serviciului de Iluminat public al municipiului Orăştie, modelului de Contract-cadru
de delegare prin concesiune a Serviciului de Iluminat public al municipiului Orăştie,
indicatorilor de performanŃă ai Serviciului de Iluminat public al municipiului Orăştie,
a Studiului de oportunitate şi a Caietului de sarcini al Serviciului de Iluminat public al
municipiului Orăştie.
În continuare, d-l primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe construită prin fonduri
ANL situată în blocul nr.84, apartamentul nr.33 din municipiul Orăştie, str.Pricazului.
D-l ing.Iacob Doru prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier local Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie
locală, juridică şi de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l secretar general 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.80/2020 privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei
locuinŃe construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.84, apartamentul nr.33 din
municipiul Orăştie, str.Pricazului.
La punctul 6 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare şi a vânzarii, cu drept de
preempŃiune, a unui teren intravilan situat în Municipiul Orăştie, Str. Viitorului,
Nr.31.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier local Petre Radu OnuŃ dă citire raportului de avizare al comisiei
pentru activităŃi economico-financiare.
D-l consilier local Pîndărelu Nicolae întreabă cum s-a ajuns la preŃul de 5
euro/mp. I se răspunde de către d-l director Costoiu Călin, care arată că, preŃul a fost
stabilit in baza raportului de evaluare întocmit de un evaluator autorizat.
D-l consilier local Pîndărelu Nicolae întreabă terenurile pe str.S.Ivaşcu care au
fost atribuite cu titlu de gratuite la ce preŃ au fost evaluate.
D-l director Costoiu Călin arată că, pentru terenurile atribuite cu titlu de
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gratuitate, din câte ştie, nu au existat solicitări de cumpărare, legea prevede că, preŃul
se stabileşte de către un evaluator, iar acesta răspunde în mod direct de întocmirea
raportului.
D-l consilier local Pîndărelu Nicolae propune un preŃ de 13 euro/mp, la fel ca la
terenurile care au fost vândute pe str.Stelian Ivaşcu, probabil proprietarul va vinde
ulterior acel teren şi atunci să stabilim un preŃ corect.
D-l director Costoiu Călin arată că, proprietarul beneficiază de folosinŃă gratuită
din anul 1967, iar printr-o decizie a Sfatului Popular al Regiunii Hunedoara i s-a
atribuit terenul în folosinŃă gratuită.
D-l secretar general Teodor Iordan arată că, toate imobilele din jurul acestei case
au obŃinut terenul gratuit prin Ordinul Prefectului pentru că, terenul era proprietatea
Statului Român. De asemenea, mai arată că, în urmă cu câŃiva ani proprietarul
imobilului a solicitat cumpărarea terenului, s- a procedat la trecerea acestuia în
proprietatea Municipiului Orăştie, a revenit acum cu o nouă solicitare, fiindcă nu i se
poate atribui prin Ordin al Prefectului, deoarece între timp am trecut terenul în
proprietatea noastră.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că, trebuie avut în vedere dacă se poate să se dea o
altă destinaŃie terenului, dar este de părere că nu este cazul, preŃul a fost stabilit de
către un evaluator, in baza criteriilor specifice de evaluare.
D-l director Costoiu Călin arată că, terenului nu i se poate da altă destinaŃie fiind
teren aferent imobilului.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentului şi a proiectului de hotărâre este de 13 voturi.
Amendamentul d-lui consilier local Pîndărelu Nicolae se supune la vot fiind
consemnate un vot „pentru”, iar 17 consilieri s-au abŃinut de la vot.
Proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu 17 voturi „pentru”, iar un
consilier local s-a abŃinut de la vot.
Este adoptată Hotărârea nr.81/2020 privind însuşirea raportului de evaluare şi a
vânzarii, cu drept de preempŃiune, a unui teren intravilan situat în Municipiul Orăştie,
Str. Viitorului, Nr.31.
În continuare, d-l primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind darea în folosinŃă gratuită prin contract de comodat a unor spaŃii
din imobilul situat în Municipiul Orăştie, str.Eroilor, nr.17.
D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier local Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie
locală, juridică şi de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-na consilier local Cîndea LenuŃa Aurelia prezintă raportul de avizare al
comisiei pentru învăŃământ, sănătate, activităŃi social-culturale şi culte.
D-l consilier local Bulz Dionisie întreabă cine a stabilit valoarea de inventar a
imobilului.
D-l director Costoiu Călin arată că, valoarea de inventar a fost stabilită şi
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raportată la preŃul la care a fost achiziŃionat imobilul şi cu aceasta valoare a fost
înscris în contabilitate.
D-l consilier local Bulz Dionisie întreabă cine a făcut solicitarea, în ce calitate a
fost făcută, de director sau alta?.
D-l secretar general arată că, d-l Ştefan Marius este încadrat ca şi consilier, dar în
fişa postului are atribuiŃii de conducere, iar momentan funcŃia de director nu este
ocupată.
D-l consilier local Bulz Dionisie întreabă dacă o persoană poate coordona şi
hotărî de una singură.
D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, deciziile sunt luate de către Comitetul
Director al clubului şi duse la îndeplinire prin intermediul angajaŃilor acestuia.
D-l secretar general 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.82/2020 privind darea în folosinŃă gratuită prin contract
de comodat a unor spaŃii din imobilul situat în Municipiul Orăştie, str.Eroilor, nr.17.
La punctul 8 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 la HCL nr.47/2020 privind aprobarea
Organigramei şi a Statului de funcŃii ale Aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Orăştie, InstituŃiilor şi Serviciilor publice aparŃinătoare Consiliului
Local al municipiului Orăştie.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală – Compartiment Resurse umane.
D-l consilier Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie locală,
juridică şi de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l secretar general 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.83/2020 privind modificarea Anexei nr.2 la HCL
nr.47/2020 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcŃii ale Aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Orăştie, InstituŃiilor şi Serviciilor publice
aparŃinătoare Consiliului Local al municipiului Orăştie.
În continuare, d-l primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind propunerea restituirii unor terenuri foştilor proprietari.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală – Compartiment Juridic-contencios.
D-l consilier local Petre Radu OnuŃ dă citire raportului de avizare al comisiei
pentru administraŃie locală, juridică şi de disciplină.
D-l secretar general 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.84/2020 privind propunerea restituirii unor terenuri
foştilor proprietari.
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La punctul 10 al ordinii de zi, d-l primar prezinta motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea preluării în folosinŃă gratuită, prin contract de comodat a
unui teren în vederea implementării proiectului ,,Amenajarea zonei centrale protejate
– PiaŃa Victoriei şi realizarea unui parcaj adiacent în Municipiul Orăştie”.
D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier local Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie
locală, juridică şi de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l secretar general 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.85/2020 privind aprobarea preluării în folosinŃă
gratuită, prin contract de comodat a unui teren în vederea implementării proiectului
,,Amenajarea zonei centrale protejate – PiaŃa Victoriei şi realizarea unui parcaj
adiacent în Municipiul Orăştie”.
În continuare, d-l secretar general Teodor Iordan dă citire Deciziei nr.16/2020 a
Camerei de Conturi Hunedoara emisă în data de 15 iunie 2020, ca urmare a
controlului efectuat la Primăria Municipiului Orăştie în perioada aprilie – mai 2020 şi
care trebuie adusă la cunoştinŃă şi Consiliului local al municipiului Orăştie.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian solicită să i se pună la dispoziŃie o copie
după Decizia nr.16/2020 a Camerei de Conturi Hunedoara.
D-na consilier local Cîndea LenuŃa Aurelia solicită ca angajaŃii Politiei Locale să
acorde o mai mare atenŃie Casei „Vulcu” şi imobilului de lângă aceasta, fiindcă in
ultima perioada au avut loc fapte de vandalism, au fost sparte geamurile, iar anumite
persoane mai ales seara intră în interior şi se dedau la tot felul de fapte.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că, după declararea stării de urgenŃă, PoliŃia
Locală a trecut în subordinea PoliŃiei NaŃionale, o să le transmitem problema
semnalată şi pe viitor să aibă în vedere situaŃia semnalată.
D-l consilier local Popa Dorin Ioan întreabă dacă proprietarii nu şi-au manifestat
intenŃia de a vinde acest imobil, poate găsim posibilitatea să îl achiziŃionăm.
D-l primar arată că, actualii proprietari au depus o documentaŃie la Primărie, cu
intenŃia de a renova imobilul, dar până în momentul de faŃă nu s-a făcut nimic.
D-na consilier local Roşu Mariana Dorina doreşte să supună atenŃiei Consiliului
local o problema mai veche, s-au făcut mai multe adrese către Primărie, dar nu au fost
luate niciun fel de măsuri. Dânsa arată că, pe
str.1 Mai de la numerele 61A până
la nr.73, ca urmare a ploilor abundente din ultima perioadă, au apărut fisuri serioase la
respectivele imobile.
De asemenea, arată că, proprietarii vor veni mai mult ca
sigur la Primărie, fiindcă li se vor dărâma casele, s-au făcut poze, au existat
promisiuni că respectiva zona va fi prinsă pentru reparaŃii, nu mai este vorba doar de
şanŃ, care are fisuri de 20 cm, acum e vorba şi de imobile.
D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, dânsul trece aproape zilnic prin zonă,
se cunosc probleme care există şi se caută soluŃii pentru aceste probleme.
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D-na consilier local Roşu Mariana Dorina arată că, nou înfiinŃatul Serviciu de
Gospodărire Comunală Orăştie se ocupă de întreŃinerea zonelor verzi, şi semnalează
faptul că, pe str.Unirii, în zona fostului magazin „Praizic”, sunt bălării, iar pe aceeaşi
strada la intrarea în municipiu, iarba
nu a fost cosită. Totodată, mai arată că, municipiul este format şi din zona cartierelor
de case, nu doar din blocuri, să fie întreŃinute zonele verzi şi din zona caselor, nu se
mătura zăpada, iar în timpul stării de urgenŃă s-a dat o dată sau maxim de două ori cu
dezinfectant.
D-l viceprimar arată că, a luat la cunoştinŃă se va verifica şi se vor lua măsuri cu
privire la situaŃiile semnalate. De asemenea, dânsul arată că şi consilierii locali au
autoritate, Serviciul Public de Gospodărire Comunală Orăştie este în subordinea
Consiliului local şi nu a Primarului Municipiului Orăştie, poate este prea mare
comoditatea din partea consilierilor locali, în Regulamentul de organizare şi
funcŃionare a serviciului este prevăzut faptul că, acesta este un serviciu cu
personalitate juridică aflat în subordinea Consiliului local.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, din câte înŃelege, consilierii
locali pot merge şi să solicite directorului modul cum să intervină în anumite zone din
municipiu.
D-l viceprimar arată că, dacă s-a solicitat din partea vreunui consilier local să se
intervină să se cosească într-o anumită zonă, s-au luat măsuri în acest sens.
D-l secretar general Teodor Iordan arată că, membrii Consiliului local în mod
personal nu pot dispune măsuri către directorul S.P.G.C Orăştie, iar Consiliul local
adopta hotărâri cu privire la activitatea acestuia.
D-l viceprimar arată că, dânsul s-a referit la faptul că, problemele semnalate de
consilierii locali sunt consemnate în procesul verbal, care ulterior sunt aduse la
cunoştinŃa serviciilor şi se iau măsuri în sensul celor solicitate.
D-l secretar general arată că, se poate solicita de către consilieri prezenŃa la
şedinŃă a directorilor şi să răspundă la întrebări, dar nu li se pot da dispoziŃii în mod
direct.
D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, în ceea ce priveşte cositul, s-a
intervenit şi în zona caselor, datorită ploilor din ultimele săptămâni volumul de muncă
a crescut şi a fost nevoie a se interveni mult mai mult.
D-l consilier local Popa Dorin Ioan arată că, pe str.Ghe.BariŃiu în zona imobilului
cu nr.20 în urmă cu vreo doi ani s-au efectuat unele lucrări în zona parcării, au fost
scoase o parte din pavele şi nu au mai fost montate la loc, a mai supus atenŃiei
problema şi nu s-a luat nicio măsură. De asemenea, mai arată că, pe aceeaşi strada
lipseşte un grătar de la sistemul de colectare a apei pluviale, există pericolul ca
maşinile să intră cu roŃile în el, a semnalat problema şi cu alte ocazii, dar nu s-au luat
măsuri.
D-l consilier local Bulz Dionisie arată că, în urma inundaŃilor produse în anumite
zonele ale municipiului, a înŃeles că vor fi acordate anumite despăgubiri celor afectaŃi.
I se răspunde de către d-l viceprimar care arată că, Prefectul JudeŃului Hunedoara a
constituit o comisie la nivelul instituŃiei, care s-a deplasat în zonele afectate, iar
8

evaluarea pagubelor se va face de către aceasta.
D-l secretar general Teodor Iordan arată că, sunt două rapoarte de constatare a
comisiilor de evaluare a pagubelor, InstituŃia Prefectului ne-a solicitat să le trimitem,
dar să evaluam noi pagubele în urma adreselor firmelor şi a societăŃilor afectate.
Totodată, arată că în urma evaluării s-a constatat o sumă totală de 251 mii lei, care a
fost comunicată astăzi InstituŃiei Prefectului care va centraliza datele pe judeŃ şi le va
trimite Guvernului.
D-l consilier local Bulz Dionisie întreabă dacă despăgubirile pentru imobilele
afectate se vor acorda la grămadă şi dacă se va Ńine cont de legalitatea construcŃiei.
D-l secretar general arată că, nu au fost date nişte criterii, ni s-a solicitat să
transmitem nominal cei care au fost afectaŃi, de exemplu, proprietarii autoservice-ului,
au declarat că nu au pagube, doar au solicitat să se facă anumite lucrări de îndiguire în
zonă, deci există o situaŃie cu pagubele suferite si valoarea acestora.
D-l consilier local Bulz Dionisie arată că, este un moment bun să se ia măsuri cu
privire la imobilele construite fără a respecta normele legale, este cazul caselor de
romi de pe malul râului.
În continuare, preşedintele de şedinŃă îi dă cuvântul d-lui Măglaş Cornel care
arată că, este proprietarul imobilului aflat în vecinătatea salii „ASTRA” şi doreşte să
supună atenŃiei problemele care apar după fiecare ploaie torenŃială pe străzile Armatei
si Dealul Mic, care nu au canalizare pluvială, iar toată apa este colectata în canalizarea
menajera, iar aceasta din urmă nu face faŃă debitului. De asemenea, arată că, sistemul
de colectare, căminul pentru apa menajeră se află în curtea dânsului, acesta a fost
construit prin anii 1960, din tuburi de beton, probabil s-au fisurat, în momentul în care
apa din cămin creşte, aceasta se infiltrează şi îi inundă pivniŃa, iar în ultima perioadă a
avut parte de trei inundaŃii. Dânsul arată că, trebuie refăcut sistemul de canalizare al
salii Astra, să se introducă tuburi din plastic şi atunci nu va mai fi inundat la fiecare
ploaie torenŃială, iar dacă nu va găsi înŃelegere, îşi va face canalizarea pe propria
cheltuiala. Totodată, arată că, problema este cunoscută şi de angajaŃii SC Activitatea
Goscom SA Orăştie, care au fost la fata locului şi ştiu care este soluŃia.
D-l consilier local Bulz Dionisie arată că, nu este o problemă de competenŃa
Consiliului local, ci mai degrabă este o problemă ce trebuie rezolvată de SC
Activitatea Goscom SA.
D-l Măglaş Cornel arată că, problema principală este că str.Armatei nu are
canalizare pluvială, apa vine şi de pe str.Dealul Mic, iar la o ploaie torenŃială apa
ajunge în drumul naŃional.
D-l consilier local Dănescu Dorel arată că, exista două tipuri de canalizare
pluvială, una este subterană şi alta supraterană.
D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, într-adevăr sunt probleme în
momentul în care sunt ploi torenŃiale şi se acumulează cantităŃi însemnate de apa şi
atunci sistemul nu mai face faŃă, s-a consemnat şi vom căuta o soluŃie pentru
rezolvarea situaŃiei.
D-l consilier local Stoica Constantin Nicolae arată că, este a şasea şedinŃă de
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consiliu local în care solicită în calitate de consilier local să se dea un răspuns la
petiŃia cetăŃenilor de pe str.Arcului prin care se solicită renovarea străzii. De
asemenea, arată că, dacă la un consilier local nu i se răspunde la o solicitare după mai
bine de 7 luni, consideră că, nu mai are rost să ne prezentăm la şedinŃe. Totodată, arată
că, dacă nu se va da un răspuns, în semn de protest nu va mai participa la şedinŃele
comisiilor de specialitate şi nici în plenul Consiliului local.
D-l secretar general Teodor Iordan întreabă dacă solicitarea a fost depusă în scris.
D-l consilier local, arată că, a depus cererea personal în urmă cu 7 luni, aceasta este
înregistrată la registratura Primăriei, este inadmisibil, toate pivniŃele caselor de pe
str.Arcului sunt pline cu apă, canalizarea este colmatată, iar la fiecare ploaie mai
serioasă sunt probleme. De asemenea, arată că, nu locuieşte pe respectiva stradă, dar
cetăŃenii care locuiesc pe acea stradă, în fiecare zi vin şi îi solicită ajutorul. Totodată,
arată că, cetăŃenii
s-au adresat în scris Primăriei, nu s-a oferit niciun răspuns şi
consideră că este o lipsa de respect faŃă de cetăŃenii de pe str.Arcului.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinŃă,
prof.łAMBĂ Alin Adam

Secretar General,
jr.Teodor IORDAN
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