ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 29 iulie 2021 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al
municipiului Orăștie.
Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită.
La apelul nominal al secretarului general sunt prezenți 18 consilieri locali din
totalul de 19 consilieri locali în funcție. Lipsește dl consilier local Luca Constantin.
La ședință participă primar Ovidiu Bălan, viceprimar Ovidiu Cristian Hendrea,
secretar general Teodor Iordan, directori și funcționari publici din cadrul aparatului de
specialitate al primarului și mass-media locală.
Dl secretar general precizează că, procesul verbal al ședinței ordinare din data de
24 iunie 2021 a fost pus la dispoziția consilierilor locali și întreabă dacă există obiecții
cu privire la acesta. Întrucât nu există obiecții procesul verbal este supus la vot și
aprobat cu unanimitate de voturi.
Președintele de ședință, dl consilier local Hendrea Ovidiu Cristian prezintă
următorul proiect al ordinii de zi :
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al
municipiului Orăștie pe anul 2021.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului instituțiilor publice
finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul II al
anului 2021.
4.Proiect de hotărâre privind acceptarea donației unui teren intravilan situat în
municipiul Orăștie, str.Mureșului, f.n.
5.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.78/2021 referitoare la
aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2021.
6.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Programului anual al
achizițiilor publice pentru anul 2021 aprobat prin HCL nr.78/2021.
7.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.269/2017 referitoare la
aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii atelier școală+sală de
gimnastică+săli de clasă din cadrul Colegiului Național Aurel Vlaicu din Municipiul
Orăștie”.

8.Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului situat în Piața
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Victoriei, nr.8 din Municipiul Orăștie către Muzeul Civilizației Dacice și Romane
Deva.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri,
construită din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în municipiul
Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.84, ap.37.
10.Proiect de hotărâre privind atribuirea cu chirie a unei locuințe de necesitate
situată în str.Plantelor din municipiul Orăștie.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui teren din proprietatea
Statului Român în domeniul privat al municipiului Orăştie.
12.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de funcționare a
Parcului „ORĂȘTIE ARENA PARK” din municipiul Orăștie aprobat prin H.C.L
nr.38/2021.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului manifestărilor culturale,
artistice şi sportive ce se vor desfășura pe parcursul anului 2021 în municipiul Orăștie.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării fondurilor din bugetul
local pe anul 2021 capitolul 67.02 „Cultură, recreere şi religie” pentru fiecare
manifestare aprobată în Programul manifestărilor culturale, artistice şi sportive” ce se
vor desfăşura pe parcursul anului 2021 în municipiul Orăștie.
15.Proiect de hotărâre privind modificarea unor funcții vacante din cadrul
Statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Orăștie,
Instituțiilor și Serviciilor publice aparținătoare Consiliului Local Orăștie.
16.Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L nr.82/2021 referitoare la
aprobarea încetării contractului de concesiune nr.632/2009 încheiat între Municipiul
Orăștie și Cabinet Individual dr.Irimescu Maria și încheierea unui nou contract de
concesiune pentru spațiul situat în Municipiul Orăștie, str.Mureșul, f.n.
17.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.88/2021 referitoare la
dezmembrarea unui imobil situat în intravilanul municipiului Orăştie în patru loturi.
18.Proiect de hotărâre privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al
Municipiului Orăștie a unui președinte de ședință care va conduce ședințele în luna
august 2021.
19.Discutarea memoriului depus de Tăbăcaru Iulia-Elena si Tăbăcaru Beniamin
înregistrat sub nr.9940/19.07.2021 prin care solicită sistarea aplicării impozitului
majorat pentru clădirea situată în municipiul Orăștie, str.I.Creangă, nr.1.
În afara ordinii de zi, dl primar propune :
20.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local
Orăștie în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ”ACTIVITATEA GOSCOM ”
S.A. Orăștie.
21.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru
imobilul – Ansamblul urban „Str.Nicolae Bălcescu”, monument istoric din
Municipiul Orăștie, strada Nicolae Bălcescu, nr.12, județul Hunedoara.
22.Informare privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul I
al anului 2021.
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Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerile ulterioare 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 rectificării bugetului local al
municipiului Orăștie pe anul 2021.
Dna director Jorza Lucia dă citire raportului întocmit de Direcția economică.
Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că în comisia pentru activități economicofinanciare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius întreabă daca suma de 9 mii lei alocata
pentru Sinagoga este doar pentru geamuri, știe că trebuie și zugrăvită, fiindcă a fost
pictată fațada cu spray și dacă tot se fac unele reparații se va interveni și la fațada sau
doar la geamuri, iar Primăria se va îndrepta cu pretenții împotriva părinților celor doi
copii care au spart geamurile.
Dna director Jorza Lucia menționează că, în nota de fundamentare primită de la
Direcția tehnică, s-a solicitat alocarea unei sume doar pentru repararea geamurilor de
la Sinagogă, care implică demontare, curățire și înlocuire sticlă.
Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian precizează faptul că, firma care va
efectua lucrarea se va ocupa doar de înlocuirea sticlei, iar Primăria se va îndrepta
pentru recuperarea pagubei împotriva părinților celor doi minori în acest sens fiind
depusă o plângere la Poliție.
Dl primar ing.Ovidiu Bălan arată că, nu avem sursă de finanțare, nu avem
prevăzut în buget un capitol distinct ca să facem alte reparații la clădire, dacă aveam
am fi intervenit și la fațadă.
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.117/2021 privind aprobarea rectificării bugetului
local al municipiului Orăștie pe anul 2021.
La punctul al doilea al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului
de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului instituțiilor
publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021.
Dna director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de Direcția economică.
Dl consilier local Jula Radu Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei pentru
activități economico-financiare.
Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de
hotărâre este de 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.118/2021privind aprobarea rectificării bugetului
instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021.
În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul II al anului 2021.
Dna director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de Direcția economică.
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Dl consilier local Jula Radu arată că, în comisia pentru activități economicofinanciare, 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 și se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.119/2021 privind aprobarea execuției bugetelor pe
trimestrul II al anului 2021.
La punctul 4 al ordinii de zi, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de
hotărâre privind acceptarea donației unui teren intravilan situat în municipiul Orăștie,
str.Mureșului, f.n.
Dl ing.Tudorașcu Mircea dă citire raportului întocmit de Direcția Arhitect-șef.
Dl consilier local Petre Radu Onuț prezintă raportul de avizare al comisiei pentru
urbanism și amenajarea teritoriului, protecție mediu și turism.
Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de
hotărâre este de 13 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.120/2021 privind acceptarea donației unui teren
intravilan situat în municipiul Orăștie, str.Mureșului, f.n.
În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii proiectului de
hotărâre privind modificarea HCL nr.78/2021 referitoare la aprobarea Programului
anual al achizițiilor publice pentru anul 2021.
Dna Ardean Tatiana prezintă raportul întocmit de Direcția tehnică –
Compartiment Achiziții publice.
Dl consilier Iordăchescu Nicolae dă citire raportului de avizare al comisiei pentru
servicii publice și comerț, muncă și protecție socială.
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.121/2021 privind modificarea HCL nr.78/2021
referitoare la aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2021.
La punctul 6 al ordinii de zi, dl primar expune motivele inițierii proiectului de
hotărâre privind modificarea și completarea Programului anual al achizițiilor publice
pentru anul 2021 aprobat prin HCL nr.78/2021.
Dna Ardean Tatiana prezintă raportul întocmit de Direcția tehnică –
Compartiment Achiziții publice.
Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
Dl consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, este prevăzută achiziționarea
unui tractor de gazon și întreabă unde va fi folosit la stadionul municipal sau la Parcul
Arena.
Dl primar precizează faptul că, tractorul va fi folosit în special la Parcul
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Tineretului și pentru zonele limitrofe acestuia, precum și pentru zonele verzi care au
suprafețe mari și sunt mai drepte.
Dl consilier local Bulz Dionisie întreabă referitor la pozițiile nr.119 și 120, câte
coșuri și câte bănci sunt prevăzute a fi achiziționate? I se răspunde de către dna
Ardean Tatiana, care precizează faptul că, este vorba de 10 bănci cu spătar cu 3 locuri
și 5 coșuri de gunoi cu recipiente din polietilenă.
Dl consilier local Bulz Dionisie arată că, din calcule rezultă că, valoarea unei
bănci este de 3.000 lei, iar a unui coș de gunoi de 1000 lei.
Dna Ardean Tatiana menționează faptul că, prețurile sunt estimative, nu suntem
obligați să cumpăram la acest preț.
Dl primar ing.Ovidiu Bălan precizează că, băncile care vor fi achiziționate vor fi
cu grilaje metalice, așa cum sunt în parc, care rezistă, nu sunt ca celelalte la care
trebuie să le schimbam destul de des lațurile de lemn și care vor fi montate pe zona de
centură.
Dna Ardean Tatiana arată că, referitor la coșurile de gunoi, acestea sunt pentru
zona canină din incinta Parcului Arena.
Dl consilier local Bulz Dionisie dorește unele clarificări cu privire la cele trei
poziții din cuprinsul articolului 1 al proiectului de hotărâre și întreabă de ce este
necesară modificarea valorii acestora.
Dna Ardean Tatiana menționează faptul că, la poziția nr.26 – „Uniforme și
echipamente Poliția Locală”, dl Moș Marius a comunicat o sumă și ulterior s-a
constatat că, suma aprobată inițial nu era pe întreg anul, ci doar pe primul trimestru și
de aceea se solicita modificarea valorii, când se face o achiziție trebuie prevăzută
întreaga sumă.
Dl consilier local Molocea Mihai Iulian intervine și întreabă ce s-ar întâmpla
dacă toate compartimentele din Primărie ar proceda la fel ca șeful Poliției Locale.
Dna Ardean Tatiana precizează faptul că, solicită la compartimente să transmită
sumele necesare și ce anume au nevoie pentru a fi cuprinse în programul achizițiilor
publice pe anul în curs.
Dl consilier local Bulz Dionisie consideră cu privire la poziția nr.105 –
„Îngrășăminte și tratamente fitofage” că este o creștere importantă de la valoarea de
1.681 lei fără TVA la valoarea de 8.257 lei fără TVA. I se răspunde de către dna
Ardean Tatiana care arată că, îngrășămintele și tratamentele se vor achiziționa pentru
gazonul de la parcul Arena.
Dl primar ing.Ovidiu Bălan intervine și precizează faptul că, gazonul este o
chestiune extrem de complexă, înainte aceste produse au fost achiziționate din comerț,
am constatat ulterior că, nu au un efect pe termen lung și am decis să le achiziționam
de la firme specializate.
Dl consilier local Bulz Dionisie întreabă ce masuri se vor lua în cazul șefului
Poliției locale, care nu a comunicat suma necesară pentru achiziționarea de uniforme
și echipament.
Dl secretar general intervine precizând că, este o decizie a Primarului, nu a
Consiliului local, sancțiunile și măsurile care se impun sunt de competența
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Primarului.
Dna director Jorza Lucia arată că, în bugetul general a fost prevăzută întreaga
sumă, nu doar pentru trimestrul I, nu se alocă nimic în plus, dar în programul
achizițiilor publice nu s-a trecut întreaga sumă și de aceea s-a venit cu această
propunere de modificare pentru a fi în concordanță cu ceea ce este aprobat în buget.
Dl consilier local Molocea Mihai Iulian este de părere că, nu este vorba de
greșeala în sine, instituția Poliției Locale suferă la capitolul „imagine”, oamenii sunt
nemulțumiți, în continuare sunt susținute toate greșelile, fără o sancțiune sau o
schimbare de atitudine nu are cum să se îndrepte lucrurile.
Dl consilier local Bulz Dionisie arată că, cerșetorii sunt în aceleași zone ale
municipiului, s-a semnalat acest fapt de mai multe ori și nu s-a luat nicio măsură. De
asemenea precizează că, in zona Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu” s-a impus
restricționarea opririi, o respectăm și o vom respecta, Poliția Locala nu face altceva
decât să stea în zonă și să păzească, ar trebui să ia măsuri și în zona Liceului
Tehnologic „Nicolaus Olahus”, unde se oprește și pe o parte si pe cealaltă.
Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, referitor la Poliția Locală pe care toată
lumea o blamează, în perioada stării de urgență, când aceasta nu a fost în subordinea
Primăriei din punctul dânsului de vedere, unii erau nemulțumiți că Poliția locală nu
face ce trebuia să facă, erau trimiși în alte localități să păzească intersecțiile. Dânsul
este de părere că, nimeni nu este perfect, dar i se pare că este mai bine decât în
perioada când au fost subordonați Poliției Naționale.
Dl consilier local Molocea Mihai Iulian menționează că, polițiștii locali nu sunt
rău intenționați, ci pur și simplu atâta pot, trebuie început de undeva, nu este un
serviciu performant, vedem cerșetori zilnic în zona centrală, să aplice sancțiuni, mai
ales că au toate pârghiile legale.
Dl primar Ovidiu Bălan menționează că, una dintre discuțiile din cadrul
ședințelor operative este legată de desființarea Politiei Locale, lucru care l-a spus de
nenumărate ori. De asemenea, una dintre măsurile pe care urma să o propună în
ședința din luna august era diminuarea salariilor angajaților din aparatul de
specialitate cu 20%, sunt niște sentințe câștigate de un anumit număr de salariați și
este vorba de miliarde pe care suntem obligați să le plătim, s-a făcut salarizare unică,
din păcate sentințele sunt în vigoare, le plătim, dar banii trebuie luați de undeva.
Dl secretar general precizează faptul că, este vorba de o singura sentință cu
privire la sporul de dispozitiv, care înseamnă aproximativ 3 miliarde lei/an pentru
funcționarii care erau la acea dată. În cursul zilei a avut loc o întâlnire cu salariații,
deocamdată au renunțat, ca să nu influențeze pe ceilalți, altfel ar fi fost nevoie de
scăderea fondului de salarii, ar fi fost vorba de o pierdere salarială de peste 600 lei
net/lunar pentru fiecare angajat.
Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin este de părere că, referitor la
desființarea Poliției Locale, nu ar fi în regulă ținând cont că, aceasta este în
subordinea Primăriei și a Consiliului local, avem niște angajați cu care poți să faci
ordine mai ales că sunt în subordinea noastră.
Dl consilier local Molocea Mihai Iulian consideră că, acest serviciu ar trebui să
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funcționeze ireproșabil, dar nu vedem o atitudine pozitivă din partea lor, în anumite
cazuri au salarii mai mari decât cei de la Poliția Națională.
Dl secretar general precizează faptul că, nu este adevărat, angajații Poliției
Naționale beneficiază de o mulțime de sporuri, pe care acum le solicită și polițiștii
locali prin intermediul sindicatului. Dl Moș Marius, șeful Politiei Locale a semnalat
de mai multe ori faptul că, nu are personal suficient ca să poată fi în toate punctele din
oraș în același timp.
Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian dorește să atragă atenția consilierilor
locali, că potrivit art.27, alin.(9) din Regulamentul de organizare și funcționare a
Consiliului local al municipiului Orăștie, președintele de ședință are dreptul să
limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcție de obiectul dezbaterii. În acest scop el
poate propune consiliului local spre aprobare timpul alocat fiecărui vorbitor, precum
şi timpul total de dezbatere a proiectului.
Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de
hotărâre este de 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat cu 12 voturi „pentru”, iar 6
consilieri s-au abținut de la vot.
Se adoptă Hotărârea nr.122/2021 privind modificarea și completarea
Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2021 aprobat prin HCL
nr.78/2021.
În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii proiectului
de hotărâre privind modificarea HCL nr.269/2017 referitoare la aprobarea proiectului
„Creșterea eficienței energetice a clădirii atelier școală+sală de gimnastică+săli de
clasă din cadrul Colegiului Național Aurel Vlaicu din Municipiul Orăștie”.
Dșoara Gîrdea Bianca dă citire raportului întocmit de Direcția tehnică – Biroul
Dezvoltare Locală și Proiecte.
Dl consilier local Jula Radu Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei pentru
activități economico-financiare.
Dl consilier local Bulz Dionisie întreabă ce se întâmplă cu restul amenajărilor
necesare prevăzute în proiect, care este termenul de finalizare a lucrărilor interioare,
pentru instalații, inclusiv pardoseală. I se răspunde de către dl primar care arată că, se
caută în continuare o sursă de finanțare pentru finalizarea investiției.
Dșoara Gîrdea Bianca arată că, pe programele de finanțare care vor urma ni s-a
spus că se vor aloca bani pe partea de licee și școli și atunci vom putea să aplicăm
pentru un nou proiect.
Dl primar ing.Ovidiu Bălan menționează că, acest proiect l-am dus până la un
anumit punct, trebuie găsită o cale să îl finalizăm, fie pe bugetul local, ceea ce ar
implica un efort destul de mare, să amenajăm măcar sala de sport, ca să fie
funcțională, dar ca să finalizăm întreaga lucrare trebuie să așteptăm o nouă linie de
finanțare.
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.
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Este adoptată Hotărârea nr.123/2021 privind modificarea HCL nr.269/2017
referitoare la aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii atelier
școală+sală de gimnastică+săli de clasă din cadrul Colegiului Național Aurel Vlaicu
din Municipiul Orăștie”.
La punctul 8 al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului de
hotărâre privind darea în administrare a imobilului situat în Piața Victoriei, nr.8 din
Municipiul Orăștie către Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva.
Dl ec.Cornea Cornel prezintă raportul întocmit de Direcția tehnică.
Dna consilier local Giurgiu Margareta arată că, în comisia pentru învățământ,
sănătate, sport, cultură și culte, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
Dl consilier local Suciu Nicolae Ilie întreabă care este diferența între contractul
de comodat și contractul de administrare? I se răspunde de către dl secretar general
care precizează sintetic că, în cazul contractului de comodat înseamnă împrumut de
folosință cu obligația restituirii bunului în aceeași stare, iar contractul de administrare
este un contract prin care administratorul întocmește acte de gestiune a unor bunuri
preluate, în limitele impuse de proprietar, iar unele acte, de exemplu închirierea
bunurilor se pot face doar cu acordul proprietarului.
Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de
hotărâre este de 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat cu 16 voturi „pentru” și 2
abțineri.
Se adoptă Hotărârea nr.124/2021 privind darea în administrare a imobilului
situat în Piața Victoriei, nr.8 din Municipiul Orăștie către Muzeul Civilizației Dacice
și Romane Deva.
În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri, construită din fonduri
ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în municipiul Orăștie, str.Pricazului,
blocul nr.84, ap.37.
Dl ec.Cornea Cornel prezintă raportul întocmit de Direcția tehnică.
Dl consilier local Jula Radu Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei pentru
activități economico-financiare.
Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru
aprobarea proiectului de hotărâre este de 13 voturi.
Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.125/2021 privind aprobarea vânzării unei locuințe
pentru tineri, construită din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în
municipiul Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.84, ap.37.
La punctul 10 al ordinii de zi, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de
hotărâre privind atribuirea cu chirie a unei locuințe de necesitate situată în
str.Plantelor din municipiul Orăștie.
Dl ec.Cornea Cornel dă citire raportului întocmit de Direcția tehnică.
Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia arată că, în comisia pentru
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administrație locală, juridică și de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat
favorabil.
Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de
hotărâre este de 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.126/2021 privind atribuirea cu chirie a unei locuințe de
necesitate situată în str.Plantelor din municipiul Orăștie.
În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea trecerii unui teren din proprietatea Statului Român în
domeniul privat al municipiului Orăştie.
Dl ing.Cornea Cornel prezintă raportul întocmit de Direcția tehnică.
Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia dă citire raportului de avizare al
comisiei pentru administrație locală, juridică și de disciplină.
Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru
aprobarea proiectului de hotărâre este de 13 voturi.
Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.127/2021 privind aprobarea trecerii unui teren din
proprietatea Statului Român în domeniul privat al municipiului Orăștie.
La punctul 12 al ordinii de zi, dl primar expune motivele inițierii proiectului de
hotărâre privind modificarea Regulamentului de funcționare a Parcului „ORĂȘTIE
ARENA PARK” din municipiul Orăștie aprobat prin H.C.L nr.38/2021.
Dșoara Gîrdea Bianca prezintă raportul întocmit de Direcția tehnică – Biroul
Dezvoltare Locală și Proiecte.
Dl consilier local Iordăchescu Nicolae arată că, în comisia pentru servicii publice
și comerț, muncă și protecție socială, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
Dl consilier local Molocea Mihai Iulian propune eliminarea din cuprinsul
articolului 3 al Regulamentului a prevederii potrivit căreia :
„ - Accesul poate fi limitat în zilele de sărbători legale stabilite prin lege și alte zile
stabilite de administrația parcului, aduse la cunoștință publică prin afișare sau
informare telefonică în cazul solicitării unei programări”.
Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea amendamentului
și a proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Amendamentul dlui consilier local Molocea Mihai Iulian se supune la vot și se
aprobă cu unanimitate de voturi.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot și aprobat în
unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.128/2021 privind modificarea Regulamentului de
funcționare a Parcului „ORĂȘTIE ARENA PARK” din municipiul Orăștie aprobat
prin H.C.L nr.38/2021.
În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii proiectului
de hotărâre privind aprobarea Programului manifestărilor culturale, artistice şi
sportive ce se vor desfășura pe parcursul anului 2021 în municipiul Orăștie.
Dl ing.Pistol Eugen dă citire raportului întocmit de Casa de Cultură „Alexandru
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Grozuță” Orăștie.
Dna consilier local Giurgiu Margareta prezintă raportul de avizare al comisiei
pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale și culte.
Dl consilier local Bulz Dionisie arată că, în programul acțiunilor sportive sunt
trecute competiții sportive pe ramura de box și ar dori să știe unde se vor desfășura.
Dna consilier local Giurgiu Margareta precizează că din ce s-a prezentat la
comisii s-a înțeles că fiecare departament a depus un program pe fiecare disciplină, dl
Ștefan Marius le-a centralizat și le-a transmis către Primărie.
Dl Clonța Sorin, antrenor și arbitru de box precizează faptul că, dânsul nu a fost
informat și nu știe nimic în acest sens, iar în momentul de față nu există activitate de
box la nivelul clubului. Dânsul chiar a rămas surprins când a auzit că sunt prevăzute
competiții în programul manifestărilor sportive, probabil clubul a angajat un alt
antrenor de box.
Dna consilier local Giurgiu Margareta îl întreabă pe dl Clonța Sorin, dacă i s-a
dl Clonța Sorin
cerut un program pe ramura de box. I se răspunde de către
care arată că, nu i solicitat un astfel de program.
Dl consilier local Bulz Dionisie arată că, în luna august în program în perioada
31 august - 06 septembrie este prevăzut Campionatul național - Finală națională Clubul C.S.M, “Dacia Orăștie 2010” – secția de box.
Dl Clonța Sorin menționează faptul că, de anul trecut din luna aprilie din cauza
pandemiei secția de box și-a încetat activitatea, din acel moment nu s-a mai făcut
niciun antrenament în afară de copii care au fost la loturile naționale. Totodată, a
rămas surprins când a aflat că este activitate de box în Orăștie.
Dl consilier Depcia Gheorghe Sorin arată că, în urmă cu câteva ședințe a fost o
discuție că nu există o sală unde să se antreneze și s-au dat asigurări că se va găsi un
spațiu unde să se fie montat ringul și să fie reluată activitatea secției.
Dl Clonța Sorin menționează că, în perioada 30 august – 6 septembrie va ava loc
campionatul național de fete, dar clubul sportiv nu participă la această competiție.
Dl consilier local Suciu Nicolae Ilie întreabă cine a trecut aceste competiții în
programul manifestărilor?. I se răspunde de către dl ing.Pistol Eugen care arată că,
datele au fost transmise de către persoanele responsabile, au fost centralizate și se
regăsesc în programul propus.
Dl consilier local Bulz Dionisie precizează că, în cadrul comisiei de specialitate
s-a solicitat să fie convocat dl Ștefan Marius pentru a oferi unele explicații în legătură
cu aceste competiții.
Dl primar ing.Ovidiu Bălan este de părere că, dacă dl Clonța Sorin nu știe nimic,
propunerea este să le scoatem din program și să le punem pe alte capitole.
Dl consilier local Bulz Dionisie consideră că, trebuie să clarificăm situația au
fost propuse anumite acțiuni sportive și trebuie să primim unele răspunsuri.
Dl primar arată că, din câte a înțeles nu se dorește să se facă.
Dl consilier local Bulz Dionisie precizează că, nu este adevărat, se dorește, de
unde a înțeles dl primar acest lucru, am solicitat să vină dl Ștefan Marius să ne spună
unde se vor ține cele 4 sau 5 acțiuni de box pe care le-a comunicat și care sunt trecute
10

în program.
Dl consilier local Bulz Dionisie precizează că, s-a solicitat să fie prezent un
reprezentant al clubului.
Dl secretar general arată că, dl Ștefan Marius se află în concediu de odihnă și nu
a putut fi contactat.
Dl consilier local Iordăchescu Nicolae menționează faptul că, la începutul
fiecărui an eram solicitați de către cei care se ocupă de întocmirea programului
manifestărilor sportive, să transmitem activitățile la care clubul dorește să participe în
cursul anului. Persoanele care răspundeau de activitatea pe ramurile de sport
comunicau acțiunile la care pot participa și le transmiteau Primăriei, ca să poată fi
susținute financiar. Așa cum a prezentat în cadrul ședinței din luna aprilie a acestui an,
această pandemie ne-a bulversat activitatea, unele activități au putut fi organizate, alte
nu, dânsul și dl Clonța Sorin și probabil și alți antrenori, care nu au mai avut activitate
nu au mai fost plătiți de către club în acea perioadă. Problema cea mai mare a secției
de box este lipsa unui spațiu adecvat în care să fie montat ringul, boxerii au neapărată
nevoie de acel ring, karatiștii în schimb pot face pregătirea adecvată chiar dacă nu
avem tatami, dar în cazul boxului nu se poate. În cadrul ședinței din luna aprilie,
dânsul a indicat și locația unde se poate organiza activitatea secției de box, este vorba
de vechea sală de sport a Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu”, care este în proprietatea
dlui Părău și ar mai fi un spațiu, dar trebuie discutat cu cei de la SC Chimica SA,
acolo unde a fost funcționat pentru o perioadă capela, care se poate amenaja și boxerii
s-ar putea pregăti.
Dl consilier local Bulz Dionisie îl întreabă pe dl Clonța Sorin care este statutul
dumnealui, are un contract încheiat cu clubul sportiv. I se răspunde de către dl Clonța
Sorin care precizează că, la momentul actual nu are contract de activitate sportivă.
Dl secretar general Teodor Iordan arată că, se poate încheia în viitorul apropiat
un contract între club și dl Clonța Sorin.
Dl consilier local Bulz Dionisie este de părere că, activitățile de pe întreg anul au
fost comasate în cele 6 luni care au mai rămas și transmise dlui Pistol Eugen.
Dl Clonța Sorin menționează faptul că, secția de box este încă afiliată la
Federația Română de Box, dacă nu ar fi fost plătită cotizația anuală, clubul ar fi fost
dezafiliat și nu mai avea dreptul de a participa la competițiile organizate la nivel
național.
Dna consilier local Giurgiu Margareta intervine și arată că, ni s-a comunicat un
proiect al acțiunilor culturale și sportive pe acest an, este de părere că, dl Ștefan
Marius dorește să facă anumite activități, în momentul în care programul este aprobat
și are finanțare probabil va căuta și antrenor la secția de box.
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 16 voturi „pentru”, iar doi consilieri
locali s-au abținut de la vot.
Este adoptată Hotărârea nr.129/2021 privind aprobarea Programului
manifestărilor culturale, artistice şi sportive ce se vor desfășura pe parcursul anului
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2021 în municipiul Orăștie.
La punctul 14 al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea repartizării fondurilor din bugetul local pe anul 2021
capitolul 67.02 „Cultură, recreere şi religie” pentru fiecare manifestare aprobată în
Programul manifestărilor culturale, artistice şi sportive” ce se vor desfășura pe
parcursul anului 2021 în municipiul Orăștie.
Dl ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură „Alexandru
Grozuță” Orăștie.
Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
Dl consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, în legătură cu evenimentul ce se
propune a se organiza în data de 5 septembrie, aproximativ 90 % din bugetul pentru
acțiunile culturale este alocat pentru acesta, nu este corect să facem un spectacol doar
pentru o anumită categorie de oameni, ar trebui să se aibă în vedere și tinerii urbei și
să se organizeze spectacole și cu alte genuri de muzică, nu doar muzică populară.
Dl consilier local Bulz Dionisie consideră că, este un buget dezechilibrat, de
exemplu pentru organizarea Zilei Internaționale a Persoanelor în Vârstă este prevăzută
suma de 200 lei.
Dl ing.Pistol Eugen precizează faptul că, pentru acest eveniment în anul 2020 a
fost alocată o suma similară și nici aceea nu a fost cheltuită în totalitate, a fost
organizată cu artiști locali și costurile au fost mai mici.
Dl consilier local Molocea Mihai Iulian este de părere că, oricum banii alocați
pentru manifestările culturale sunt foarte puțini.
Dl consilier local Bota Adrian arată că, dacă tot se merge pe bani puțini și pe
economii, s-au gândit cei responsabili ca la aceste spectacole să fie implicați și copii,
care pot cânta și gratis, aceștia sunt dornici să se afirme, și întreabă dacă s-a făcut
ceva în acest sens.
Dl ing.Pistol Eugen precizează faptul că, în deschiderea spectacolului din 5
septembrie este prevăzut să evolueze artiștii mici și cei locali.
Dl secretar general arată că, dșoara Pascu Lorena, care este angajată în cadrul
Casei de Cuiltură „Alexandru Grozuță” Orăștie are mulți copii pe care îi instruiește și
la fiecare spectacol acești copii evoluează în deschiderea spectacolelor.
Dl ing.Pistol Eugen menționează faptul că, după apariția pandemiei s-a lucrat în
continuare cu acești copii, de cele mai multe ori individual, iar rezultatele se vor
vedea în spectacolele care vor urma.
Dl consilier local Molocea Mihai Iulian este de părere că, la finalul spectacolului
s-ar putea organiza o discotecă pentru tinerii din Orăștie.
Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de
hotărâre este de 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.130/2021 privind aprobarea repartizării fondurilor din
bugetul local pe anul 2021 capitolul 67.02 „Cultură, recreere şi religie” pentru fiecare
manifestare aprobată în Programul manifestărilor culturale, artistice şi sportive” ce se
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vor desfășura pe parcursul anului 2021 în municipiul Orăștie.
În continuare, dl ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului de
hotărâre privind modificarea unor funcții vacante din cadrul Statului de funcții al
Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Orăștie, Instituțiilor și
Serviciilor publice aparținătoare Consiliului Local Orăștie.
Dl secretar general Teodor Iordan prezintă raportul întocmit de Direcția
Administrație Publică Locală – Compartiment Resurse umane.
Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia dă citire raportului de avizare al
comisiei pentru administrație locală, juridică și de disciplină.
Dl secretar general 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.131/2021 privind modificarea unor funcții vacante din
cadrul Statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Orăștie, Instituțiilor și Serviciilor publice aparținătoare Consiliului Local Orăștie.
Dl consilier local Molocea Mihai Iulian solicită permisiunea de a se retrage de al
lucrările ședinței invocând probleme de ordin personal.
Solicitarea se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
La punctul 16 al ordinii de zi, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de
hotărâre privind completarea H.C.L nr.82/2021 referitoare la aprobarea încetării
contractului de concesiune nr.632/2009 încheiat între Municipiul Orăștie și Cabinet
Individual dr.Irimescu Maria și încheierea unui nou contract de concesiune pentru
spațiul situat în Municipiul Orăștie, str.Mureșul, f.n.
Dl secretar general dă citire raportului întocmit de Direcția Administrație Publică
Locală.
Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia arată că, în comisia pentru
administrație locală, juridică și de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat
favorabil.
Dl secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.132/2021 privind completarea H.C.L nr.82/2021
referitoare la aprobarea încetării contractului de concesiune nr.632/2009 încheiat între
Municipiul Orăștie și Cabinet Individual dr.Irimescu Maria și încheierea unui nou
contract de concesiune pentru spațiul situat în Municipiul Orăștie, str.Mureșul, f.n.
În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii proiectului de
hotărâre privind modificarea HCL nr.88/2021 referitoare la dezmembrarea unui
imobil situat în intravilanul municipiului Orăştie în patru loturi.
Dl secretar general Teodor Iordan prezintă raportul întocmit de Direcția
Administrație Publică Locală.
Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia dă citire raportului de avizare al
comisiei pentru administrație locală, juridică și de disciplină.
Dl secretar general precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului
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de hotărâre este de 10 voturi.
Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.133/2021 privind modificarea HCL nr.88/2021
referitoare la dezmembrarea unui imobil situat în intravilanul municipiului Orăştie în
patru loturi.
La punctul 18 al ordinii de zi, dl primar expune motivele inițierii proiectului de
hotărâre privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al Municipiului Orăștie a
unui președinte de ședință care va conduce ședințele în luna august 2021 .
Dl secretar general prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație Publică
Locală.
Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia arată că, în comisia pentru
administrație locală, juridică și de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat
favorabil.
Președintele de ședință solicită consilierilor locali să facă propuneri nominale
pentru alegerea președintelui care va conduce ședințele Consiliului local în luna
august 2021.
Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia îl propune pe dl consilier local Ionică
Mircea.
Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru
aprobarea propunerii și a proiectului de hotărâre este de 9 voturi.
Propunerea dnei consilier local Cîndea Lenuța Aurelia se supune la vot și se
aprobă cu unanimitate de voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.134/2021 privind alegerea dintre membrii Consiliului
Local al Municipiului Orăștie a unui președinte de ședință care va conduce ședințele
în luna august 2021.
În continuare, dl secretar general Teodor Iordan dă citire memoriului depus de
Tăbăcaru Iulia-Elena si Tăbăcaru Beniamin înregistrat sub nr.9940/19.07.2021 prin
care solicită sistarea aplicării impozitului majorat pentru clădirea situată în municipiul
Orăștie, str.I.Creangă, nr.1. Dânsul arată că, pentru a adopta o hotărâre cu privire la
majorarea impozitului există o procedură, care începe din anul anterior printr-o
somație prin care i se pune în vedere proprietarului să aducă îmbunătățiri imobilului
respectiv, iar după câteva luni, dacă nu se conformează se adoptă o hotărâre privind
aprobarea cuantumului de majorare a impozitului pe clădirea neîngrijită. În perioada
cuprinsă între transmiterea somației și până la adoptarea hotărârii, dacă proprietarii
obțin autorizație de construire și încep lucrările de îmbunătățire, atunci se reanalizează
și nu se adoptă o hotărâre în acest sens. În cursul acestui an, dânșii au demarat
lucrările, au obținut certificat de urbanism și autorizație de construire, au demarat
lucrările de îmbunătățire a acoperișului și la fundație. La momentul actual nu putem
să revocăm hotărârea adoptată în luna decembrie a anului trecut prin care am aprobat
majorarea impozitului pentru anul 2021, în schimb nu vom mai propune majorarea
impozitului pentru anul 2022. Dânșii prin memoriul depus solicită sistarea aplicării
impozitului majorat prin hotărârea adoptată în luna decembrie 2020, deci propunerea
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este de a respinge acest memoriu, întrucât nu vom mai adopta o nouă hotărâre pentru
anul următor.
Dl consilier local Bulz Dionisie este de părere ca, nu putem supune la vot un
memoriu care ne-a fost prezentat trebuia să se vină cu o proiect de hotărâre în acest
sens.
Dl primar ing.Ovidiu Bălan arată că, memoriul este adresat Consiliului local și
de aceea am propus să fie luat în discuție și să vedem ce vom face în continuare.
Dl consilier local Bulz Dionisie este de părere că, prin proiectul de hotărâre se
propune ceva, în schimb nouă doar ni s-a transmis un memoriu să îl discutam, nu
avem ce să votăm.
Dl consilier local Suciu Nicolae Ilie îl întreabă pe dl secretar general, dacă
Primăria Municipiului Orăștie este în litigiu cu familia Tăbăcaru. I se răspunde de
către dl secretar general, care arată că, suntem în litigiu pentru hotărârile de consiliu
adoptate în anii anteriori cu privire la aprobarea supraimpozitării imobilului pe care
aceștia îl dețin în proprietate, pe hotărârea adoptată în anul 2017 am pierdut procesul
pe motiv că nu s-a respectat procedura prevăzută de lege.
Dl primar precizează faptul că, dânșii doresc să intervină la fundație, li s-a dat un
termen în care să își execute lucrările, datorită acestui fapt am sistat lucrările de
modernizare a străzii, e bine că doresc să intervină la imobil, dar în același timp ne
afectează și nu putem finaliza obiectivul.
Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin întreabă care este data eliberării
autorizației de construire în ce luna a fost emisă? I se răspunde de către dl
ing.Tudorașcu Mircea care precizează că, autorizația a fost eliberată în cursul lunii
aprilie 2021.
Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin întreabă ca și Regulament, de la
obținerea autorizației de construire luăm în discuție ce este anul acesta cu privire la
situație, dar nu și impozitul pentru perioada anterioară eliberării documentului și
întreabă dacă documentația a fost depusă anul trecut sau doar în acest an.
Dl secretar general Teodor Iordan menționează faptul că, procedura se aplică
anual, au fost somați în cursul anului 2020, a fost adoptată o hotărâre privind
supraimpozitarea pentru anul 2021, dar documentația pentru eliberarea autorizației de
construire au depus-o în cursul acestui an.
La punctul 20 al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii
proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Orăștie
în Adunarea Generală a Acționarilor la
S.C. ”ACTIVITATEA GOSCOM ”
S.A. Orăștie.
Dl secretar general prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație Publică
Locală.
Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia dă citire raportului de avizare al
comisiei pentru administrație locală, juridică și de disciplină.
Dl consilier local Bulz Dionisie arată că, prin proiectul de hotărâre se propune
desemnare unui reprezentant al consiliului local, dar potrivit art.3, pct.2, lit.a),
autoritatea publică tutelara are competența să numească reprezentanții statului sau,
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după caz, al unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor. De
asemenea, art.131 din Codul administrativ, prevede că, consilierii locali împuterniciți
să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți, regii autonome
de interes local și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnați prin
hotărâre a consiliului local, în condițiile legii, cu respectarea regimului
incompatibilităților aplicabil și a configurației politice de la ultimele alegeri locale.
Deci în momentul în care desemnăm un singur om, acela nu poate respecta
configurația politică, cum să reprezinte trei partide.
Dl secretar general precizează că, nu știe câți membri sunt în adunarea generală a
acționarilor, dacă sunt mai mulți conform statutului sau doar unul.
Dl consilier local Depcia Gheorghe arată că, în adunarea generală a acționarilor
toți consilierii locali au statut de membru.
Dl secretar general menționează faptul că, așa s-a hotărât de către vechiul
consiliu, să fie un singur reprezentant al Consiliului local în adunarea generală a
acționarilor.
Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin consideră că, nu este corect ca o
singură persoană să aleagă Consiliul de Administrație și Directorul societății, să
stabilească salariile Consiliului de Administrație și să nu mai știm ce se întâmplă
acolo. Dânsul propune ca în funcție de partidele care alcătuiesc Consiliul local, să
aibă reprezentativitate în adunarea generală a acționarilor, deci să fie 3 persoane în loc
de una.
Dl secretar general Teodor Iordan consideră că, nu este corect, fiindcă partidele
nu sunt egale ca și număr de consilieri.
Dl consilier local Bulz Dionsie este părere că, atunci toți membrii Consiliului
local să facă parte din adunarea generală a acționarilor.
Dl primar ing.Ovidiu Bălan precizează ca, ideea a fost că din cauza pandemiei să
se poată întruni mai ușor, dar dacă doriți ca toți consilierii să fie membri în adunarea
generală, nicio problemă.
Dl consilier local Bulz Dionisie arată că, nu a existat nicio hotărâre anterioară
prin care să se stabilească un reprezentant, ci a fost doar o discuție în acest sens.
Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru
aprobarea proiectului de hotărâre este de 9 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot fiind consemnate 5 voturi „împotrivă”, iar
12 consilieri locali s-au abținut de la vot.
În continuare, dl primar expune motivele inițierii proiectului de hotărâre privind
neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul – Ansamblul urban
„Str.Nicolae Bălcescu”, monument istoric din Municipiul Orăștie, strada Nicolae
Bălcescu, nr.12, județul Hunedoara.
Dl ing.Tudorașcu Mircea prezintă raportul întocmit de Direcția Arhitect-șef.
Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia arată că, în comisia pentru
administrație locală, juridică și de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat
favorabil.
Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de
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hotărâre este de 10 voturi.
Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.135/2021 privind neexercitarea dreptului de
preemțiune pentru imobilul – Ansamblul urban „Str.Nicolae Bălcescu”, monument
istoric din Municipiul Orăștie, strada Nicolae Bălcescu, nr.12, județul Hunedoara.
La ultimul punct al ordinii de zi, dna director Oltean Mihaela dă citire informării
privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul I al anului 2021.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Președinte de ședință,
prof.HENDREA Ovidiu Cristian

Secretar General,
jr.Teodor IORDAN
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