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          ROMÂNIA  

JUDEŢUL HUNEDOARA 

MUNICIPIUL ORĂŞTIE 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

 Încheiat astăzi, 29 decembrie 2022 cu ocazia ședinței ordinare convocată de 

îndată a Consiliului local al municipiului Orăștie. 

 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită. 

 Din totalul de 19 consilieri locali în funcție la ședință sunt prezenți               

18 consilieri locali. Lipsește nemotivat dl consilier local Luca Constantin. 

 La ședință participă primar ing.Ovidiu Bălan, viceprimar Hendrea Ovidiu 

Cristian, secretar general Călin Costoiu și funcționari publici din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului. 

 Dl secretar general Călin Costoiu precizează că, procesul verbal al ședinței 

extraordinare din data de 22 decembrie 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 la vot și aprobat în unanimitate. 

 Președintele de ședință, dl consilier local Jula Radu Ioan prezintă următorul 

proiect al ordinii de zi :   

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru 

anul 2023. 

 2.Proiect de hotărâre privind completarea și aprobarea Regulamentului de 

instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Orăștie.  

 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achizițiilor 

publice a Municipiului Orăștie pentru anul 2023 în forma inițială. 

 4.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al serviciului social „Cantina de Ajutor Social” din cadrul Direcției 

Publice de Asistență Socială Orăștie aprobat prin H.C.L nr.158/2020. 

 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a terenului 

situat în str.Dr.Ioan Mihu aflat în proprietatea privată a municipiului Orăștie către 

dl Damu Isac. 

 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a terenului 

situat în str.Unirii, bl.7 aflat în proprietatea privată a municipiului Orăștie către 

dna Cazan Cornelia – Simona. 

7.Proiect de hotărâre privind darea în administrare a  imobilului situat în 

Piața Aurel Vlaicu, nr.1 din Municipiul Orăștie către Muzeul Civilizației Dacice și 

Romane Deva. 

8.Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului – Școală cu              

4 clase proprietate publică a Municipiului Orăştie, din imobil cu destinaţia de 

unitate de învăţământ în imobil cu destinația de clădiri administrative. 
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9.Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L nr.72/2022 referitoare la 

darea în administrare a  unor bunuri imobile, proprietatea publică a Municipiului 

Orăștie către Școala Gimnazială ”Dr. Aurel Vlad” Orăștie. 

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 

2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Mureșului, bloc nr.8 din 

municipiul Orăștie. 

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 

2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.dr.I.Mihu, nr.2-3 din 

municipiul Orăștie. 

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 

2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.dr.I.Mihu, nr.4 din 

municipiul Orăștie. 

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 

2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, nr.99 din 

municipiul Orăștie. 

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 

2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Gheorghe Doja, nr.82 din 

municipiul Orăștie. 

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 

2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, nr.2 din municipiul 

Orăștie. 

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 

2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, nr.42 din 

municipiul Orăștie. 

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 

2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Gării, nr.10 din municipiul 

Orăștie. 

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 

2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, f.n din municipiul 

Orăștie. 

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 

2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Pricazului, f.n – zona 

blocului nr.57 din municipiul Orăștie. 

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 

2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Târgului, f.n din 

municipiul Orăștie. 

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 

2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, nr.6 din municipiul 

Orăștie. 

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 

2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Viitorului, bloc nr.27 din 

municipiul Orăștie. 

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 

2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Luncii, f.n din municipiul 

Orăștie.  
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24.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 

2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Târgului, nr.25 din 

municipiul Orăștie. 

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 

2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.O.Goga, nr.17 din 

municipiul Orăștie. 

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 

2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.George Coșbuc, nr.12 din 

municipiul Orăștie. 

27.Proiect de hotărâre  privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 

2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Mihai Eminescu, nr.8 din 

municipiul Orăștie. 

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 

2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.dr.Aurel Vlad, nr.4 din 

municipiul Orăștie. 

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 

2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Mihai Eminescu, nr.5 din 

municipiul Orăștie. 

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 

2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Gheorghe Lazăr, nr.2 din 

municipiul Orăștie. 

31.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 

2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.9 Mai, nr.23 din municipiul 

Orăștie. 

32.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 

2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Octavian Goga, nr.1 din 

municipiul Orăștie. 

33.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale 

„Administrație” din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Orăștie și 

Serviciile publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Orăștie. 

34.Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în 

Registrul Agricol pentru  trimestrul IV al  anului 2022 și stabilirea măsurilor 

pentru eficientizarea acestei activități. 

35.Proiect de hotărâre privind propunerea de trecere a unor terenuri din 

proprietatea Statului Român în proprietatea privată a actualilor deținători ai 

construcțiilor. 

 36.Proiect de hotărâre privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al 

Municipiului Orăștie a unui președinte de ședință care va conduce ședințele în luna 

ianuarie 2023.  

 In afara ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan propune : 

37.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul 

IV al anului 2022. 

38.Discutarea cererii SC Chimica Group SA înregistrată sub 

nr.381/16.12.2022. 
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 Dl consilier local Secui Adrian Iulian propune : 

  39.Întrebări-interpelări. 

 Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerile ulterioare este supus la vot și 

aprobat în unanimitate. 

 Președintele de ședință propune ca proiectul de hotărâre înscris la punctul 37 

al ordinii de zi să fie discutat primul la solicitarea dnei director economic Jorza 

Lucia. 

 Propunerea președintelui de ședință se supune la vot și se aprobă cu 

unanimitate de voturi. 

 Dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii proiectului de hotărâre 

privind aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul IV al anului 2022.  

 Dna director Jorza Lucia dă citire raportului întocmit de Direcția Economică. 

 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 

economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil cu unanimitate 

de voturi. 

 Dl secretar general Călin Costoiu precizează că, cvorumul necesar pentru 

aprobarea proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat in unanimitate. 

 Se adoptă Hotărârea nr.250/2022 privind aprobarea execuției bugetelor pe 

trimestrul IV al anului 2022. 

 La primul punct al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului 

de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023. 

 Dna Căstăian Dina prezintă raportul întocmit de Serviciul Impozite și Taxe 

Locale. 

 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități  

economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 

 Dl consilier local Bota Adrian întreabă dacă persoanele care beneficiază de 

ajutor social plătesc impozite sau nu?  

 Dna Căstăian Dina, șef Serviciu Impozite și Taxe Locale  precizează că, este 

vorba de persoanele care au venituri pe membru de familie sub minimul pe 

economie și pot beneficia de scutirea de 75 % din impozitul pe clădire și teren, iar 

condițiile sunt cele stabilite pentru venitul minim pe economie. Astfel persoanele 

care au doar ajutor social beneficiază de o reducere de 90% la plata impozitului pe 

clădire. 

 Dl consilier local Bota Adrian întreabă că trebuie depusă o cerere în acest 

sens? I se răspunde de către dna Căstăian Dina care arată că, este o procedură și se 

solicită această facilitate și se depune o dovadă cu privire la veniturile 

solicitantului. 

 Dl consilier local Bota Adrian întreabă dacă revoluționarii sunt scutiți de la 

plata impozitului pentru că ne-a impus cineva sau ține de ce s-a hotărât pe plan 

local? 

 Dna Căstăian Dina precizează că, această măsură este doar pe plan local, 

aceștia pot beneficia de această facilitate, nu este obligatoriu și sunt scutiți doar 

pentru cota lor parte și doar pentru o singură locuință, respectiv pentru cea de 

domiciliu. 
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 Dl consilier local Bota Adrian este de părere că, această „glumă” cu 

Revoluția la Orăștie ar trebui sa înceteze pe viitor și să facem ceea ce trebuie. 

 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius este de părere că, ar trebui să plafonăm 

taxele, pentru că urmează o inflație mare pentru anul viitor, dacă și anul viitor vom 

mari impozitele cu rata inflației, în doi ani vor crește impozitele cu aproape 20%. 

 Dna Căstăian Dina menționează faptul că, dacă nu aplicăm rata inflației care 

este obligatorie toate taxele care sunt între limite minime și maxime se vor aplica 

valorile maxime și diferența este foarte mare. 

 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius consideră că, trebuie să facem Orăștia 

mai atractivă, taxele ar trebui să fie mai mici.     

 Dl secretar general arată 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.251/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor 

locale pentru anul 2023. 

 La punctul al doilea al ordinii de zi, dl consilier local Bulz Dionisie expune 

motivele inițierii proiectului de hotărâre privind completarea și aprobarea 

Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în 

Municipiul Orăștie. 

 Dna Căstăian Dina prezintă raportul întocmit de Serviciul Impozite și Taxe 

Locale. 

 Dl secretar general Călin Costoiu precizează ca, practic legea într-adevăr 

permite acordarea unor anumite scutiri de către consiliul local, dar condițiile sunt 

enumerate strict în art.485 din Codul fiscal, deci nu rezultă că, copiii cu vârsta de 

până la 6 ani pot fi scutiți, din acest motiv nu a avizat proiectul de hotărâre. 

 Dl consilier local Iordăchescu Nicolae arată că, în comisia pentru servicii 

publice și comerț, muncă și protecție socială, proiectul de hotărâre nu a fost avizat. 

 Dl primar ing.Ovidiu Bălan arată că, în urma cu câteva zile a participat la o 

ședință unde s-a discutat în legătură cu taxa de salubrizare și problemele care 

există la nivel județean, majoritatea primarilor sunt revoltați de situația actuală, ca 

urmare a impunerii taxei municipale, nu se încadrează nimeni în taxa care a fost 

instituită, cantitățile colectate de fiecare unitate administrativ-teritorială sunt mai 

mari decât cele care acoperă taxa. La nivelul Orăștiei în momentul de față 

procentul de încasare este de 40% din cât trebuie să plătim, avem un deficit de 

500.000 lei, care trebuie să vedem cum îi putem recupera, ca să putem plăti 

facturile care au fost emise de către operator, iar o factura este în jur de 400.000 

lei/lună. De asemenea, precizează că, sunt localități care au majorat deja această 

taxă, fiindcă nimeni nu se poate încadra pe cantitate, pentru că, în momentul în 

care ai taxă municipală se facturează la cantitatea care intră în deponeu și facturat 

în funcție de cantitate. În acest sens, toții primarii au cerut să se revină la tarif, dar 

nu se poate aplica n momentul de față, fiindcă există un contract până la 

desemnarea unui noului operator, nimeni nu ar fi venit să facă contracte pe 6 luni 

și de aceea s-a mers pe această variantă și nici nu se poate reveni la tarif pe această 

perioadă. Totodată, este de părere că, nicicum nu este bine, singura variantă este 

schimbarea legislației la nivel național, iar taxa sau tariful nu poate scădea, dacă 
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societatea care operează nu are acționariat și unitățile administrativ-teritoriale, deci 

la momentul actual așa cum este legislația taxa nu are cum să scadă, din contră va 

creste și dacă facem un calcul o să vedeți cât avem de plătit pe 12 luni, problema 

majoră va fi să recuperăm banii de la persoanele care nu plătesc această taxă, 

există o procedură, avem declarațiile care au fost depuse și va trebui să facem 

verificări, să vedem cine a depus și cine nu, deci o muncă în plus pentru Serviciul 

Impozite și Taxe Locale și ulterior acționarea în instanță pentru recuperarea 

sumelor neachitate pentru taxa de salubrizare. În momentul de față singurul care 

are de câștigat din aceasta situație este Consiliul Județean care încasează o 

redevență, care a justificat că redevența se poate folosi doar pentru crearea unei 

noi alveole de depozitare. O altă problemă gravă este că avem un operator care 

ridică deșeurile, aceleași operator trece prin filtrul lui de cântărire și care ulterior 

tot el și facturează, nimeni nu poate să facă un control, nu poți să pui o persoană 

care să meargă cu fiecare mașină să vadă cu ce cantitate pleacă din Orăștie, să nu 

vină cumva cu deșeuri colectate de pe sate și să declare la deponeu ca acea 

cantitate este doar de la Orăștie, sunt niște situații aberante și nu avem cum să le 

rezolvăm în prezent. În perioada următoare se vor demara procedurile pentru 

desemnarea operatorului, documentația va fi aprobată de consiliul local, iar 

ulterior la nivelul asociației de dezvoltare intercomunitară se va hotărî în 

consecință și se va reveni mai mult ca sigur la tarif. Referitor la proiectul de 

hotărâre inițiat de dl consilier local Bulz Dionisie este de acord că trebuie să îi 

sprijinim pe cei cu copii mici, dar un copil mic generează o cantitate de deșeuri de 

4 ori mai mare decât un adult. Totodată, mai arată că, au fost create acele 

platforme pe străzi, ca deșeurile să fie colectate selectiv, din păcate nu se face 

colectarea selectiv și în ultima perioadă a constatat că, se aduc deșeuri de pe sate, 

se știe că la Orăștie există aceste platforme și vin și le aruncă în acele pubele și 

atunci trebuie să analizăm să vedem ce este de făcut pe viitor. 

 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin este de părere că, trebuie sisteme 

de supraveghere, eventual o taxă și să fie aplicate amenzi. 

 Dl primar precizează că, cele mai multe deșeuri de la aceste platforme provin 

de la agenții economici, care vin cu dubițele și le descarcă la aceste puncte de 

colectare.  

 Dl consilier local Ionică Mircea arată că, să se ia în calcul acordarea unui 

ajutor pentru familiile cu mulți copii și calculat la valoarea pe care ar trebui să o 

plătească pentru această taxă. 

 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin este de părere că, dacă se acorda un 

astfel de sprijin financiar și ținând cont de faptul că, gradul de încasare este cel 

care este, ar fi un dezastru pentru bugetul local. 

 Dl primar ing.Ovidiu Bălan menționează că, în urma cu câteva zile Consiliul 

local Beriu a majorat taxa de salubrizare, fiindcă nu are de unde să plătească 

factura emisă de operator. De aceea, trebuie să facem o analiză la începutul anului 

viitor și să găsim o soluție, oricum până în luna august nu vede altă soluție, ca să 

trecem de pe taxă pe tarif. 

 Dl secretar general Călin Costoiu precizează că, cvorumul necesar pentru 

aprobarea proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
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 Proiectul de hotărâre este supus la vot fiind consemnate 8 voturi „pentru”, iar 

10 consilieri locali s-au abținut de la vot. 

 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii 

proiectului de hotărâre  privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice 

a Municipiului Orăștie pentru anul 2023 în forma inițială. 

 Dl director Stănilă Marius dă citire raportului întocmit de Direcția Tehnică. 

 Dl consilier local Jula Radu Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei 

pentru activități economico-financiare. 

 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin arată că, există în plan o poziție 

achiziție autoturism la o valoare de 168.000 lei, a înțeles ca propunerea s-a făcut la 

cererea unui departament din Primărie și dacă suma este așa exacta, ar dori să știe 

la ce se referă și cine a făcut cererea. I se răspunde de către dl director care 

precizează că, cererea a fost făcută de către Direcția Tehnică. 

 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin întreabă că se dorește un anumit tip 

de autoturism, având in vedere că suma este evaluată, este vorba de un autoturism 

sau de două?    

 Dl director Stănilă Marius menționează că, este vorba de un singur 

autoturism de serviciu și se dorește achiziționarea unui autoturism Dacia Duster, 

dar nu puteam trece o marcă anume. 

 Dl consilier local Secui Adrian Iulian arată că, la poziția nr.13 din Plan este 

prevăzut achiziția unui scarificator la Arena Park la ce va fi folosit. I se răspunde 

de către dl director Stănilă Marius care precizează că, va fi utilizat pentru 

întreținerea gazonului este un fel de plug.  

 Dl consilier local Secui Adrian Iulian menționează că, la poziția nr.59 – 

Achiziție bănci stradale cu 2 și 3 locuri cu o valoare de 44.118 lei, și întrebă câte 

bănci vor fi achiziționate?   

 Dl director Stănilă Marius arată că, se are în vedere achiziționarea unui 

număr de 50 de bănci. 

 Dl consilier local Secui Adrian Iulian arată că, la poziția nr.61 este prevăzută 

achiziția de coșuri de gunoi stradale, despre ce este vorba. I se răspunde de către dl 

director Stănilă Marius care precizează că, vor fi achiziționate 100 de coșuri care 

vor montate în mai multe zone din municipiu. 

 Dl consilier local Secui Adrian Iulian dorește unele informații despre 

rampele de acces persoane cu dizabilități și întreabă unde vor fi montate. 

 Dl director Stănilă Marius menționează că, aceste rampe se vor monta pentru 

accesul de pe trotuar la D.N 7. 

 Dl consilier local Secui Adrian Iulian arată că, la poziția nr.68 se prevede 

achiziționarea și montarea unor sisteme de reducere a vitezei în zonele de trecere 

și în zonele cu trafic intens și întreabă unde vor fi montate. I se răspunde de către 

dl director Stănilă Marius care precizează că, acestea vor fi montate în zonele unde 

există solicitări. 

 Dl consilier local Secui Adrian Iulian întreabă care este procedura, dacă se 

dorește montarea unui astfel de sistem pe strada unde locuiește?  

 Dl primar ing.Ovidiu Bălan arată că, trebuie depusă o solicitare în acest sens, 

și sa existe acordul proprietarilor de pe ambele părți în zona în care va fi montat 

acel sistem de reducere a vitezei. 
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 Dl consilier local Bulz Dionisie menționează că, la poziția nr.71 – Mobilier 

sediu nou Primărie are rugămintea să fie dublată suma prevăzută și din diferența 

respectivă să fie amenajată sala de ședințe așa cum trebuie, scaunele sunt antice, 

sistemul de sonorizare este învechit. 

 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius arată că, de doi ani tot solicită 

achiziționarea unui server ca să se facă adrese de email la toate departamentele din 

Primărie, a depus declarația pentru taxa de salubrizare pe o adresă de yahoo, nu 

este normal, nu sunt sigure, dânșii ca și consilieri locali solicită anumite informații 

de la Primărie și nu este normal să se trimită de pe adresa personală, trebuie să 

existe adrese de email personalizate. 

 Dl consilier local Bota Adrian menționează că, există o poziție pentru 

instalarea de semafoare cu buton pe D.N 7, o să blocam tot orașul,  fiecare va 

apăsa pe buton, din punctul de vedere al dânsului este greșită montarea unor  

semafoare de acest tip. De asemenea, se dorește realizarea unei rețele de canalizare 

pe str.Erou M.Gabriel nu a înțeles despre ce strada este de fapt vorba. I se 

răspunde de către dl director Stănilă Marius care precizează că este vorba de 

str.Erou Moraru Gabriel. Totodată, dl consilier local solicită să se aibă în vedere 

montarea unei plase de protecție peste terenul de fotbal din str.Pricazului, au fost 

situații când mingea a sărit în drum, au fost și accidente din această cauză, toate 

terenurile care sunt în vecinătatea drumului au prevăzut un sistem de acest gen. 

 Dl primar ing.Ovidiu Bălan este de părere că, referitor la sistemul de 

semaforizare, relația de dreapta la fiecare semafor să o facem cu intermitență, care 

ar ajuta foarte mult la fluidizarea traficului.  

 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului 

de hotărâre este de 10 voturi. 

 Acesta se supune la vot și se aprobă cu 17 voturi „pentru”, iar un consilier 

local s-a abținut de la vot. 

 Este adoptată Hotărârea nr.252/2022 privind aprobarea Programului anual al 

achizițiilor publice a Municipiului Orăștie pentru anul 2023 în forma inițială. 

 La punctul 4 al ordinii de zi, primar arată motivele inițierii proiectului de 

hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

serviciului social „Cantina de Ajutor Social” din cadrul Direcției Publice de 

Asistență Socială Orăștie aprobat prin H.C.L nr.158/2020. 

 Dna director Oltean Mihaela prezintă raportul întocmit de Direcția Publică de 

Asistență Socială Orăștie. 

 Dna consilier local Giurgiu Margareta arată că, în comisia pentru învăţământ, 

sănătate, activităţi social-culturale şi culte, proiectul de hotărâre a fost avizat 

favorabil. 

 Dl secretar general Călin Costoiu precizează 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.253/2022 privind modificarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al serviciului social „Cantina de Ajutor Social” din 

cadrul Direcției Publice de Asistență Socială Orăștie aprobat prin H.C.L 

nr.158/2020. 
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 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii 

proiectului de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a terenului situat în 

str.Dr.Ioan Mihu aflat în proprietatea privată a municipiului Orăștie către dl Damu 

Isac. 

 Dna inspector Roșu Claudia prezintă raportul întocmit de Direcția Tehnică. 

 Dl consilier local Petre Radu Onuț dă citire raportului de avizare al comisia 

pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, protecție mediu şi turism. 

 Dl consilier local Bulz Dionisie menționează că, s-a discutat și cu alte ocazii 

și s-a insistat să se pună și cererea solicitantului, care lipsește, să se aibă în vedere 

pe viitor acest aspect.   

 Dl secretar general arată 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.254/2022 privind aprobarea concesionării directe 

a terenului situat în str.Dr.Ioan Mihu aflat în proprietatea privată a municipiului 

Orăștie către dl Damu Isac. 

 La punctul 6 al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele 

inițierii proiectului de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a terenului 

situat în str.Unirii, bl.7 aflat în proprietatea privată a municipiului Orăștie către 

dna Cazan Cornelia – Simona. 

 Dna inspector Roșu Claudia dă citire raportului întocmit de Direcția Tehnică. 

 Dl consilier local Petre Radu Onuț arată că, în comisia pentru urbanism şi 

amenajarea teritoriului, protecție mediu şi turism, proiectul de hotărâre a fost 

avizat favorabil. 

 Dl secretar general Călin Costoiu precizează 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.255/2022 privind aprobarea concesionării directe a 

terenului situat în str.Unirii, bl.7 aflat în proprietatea privată a municipiului Orăștie 

către dna Cazan Cornelia – Simona. 

 În continuare, dl primar arată motivele inițierii proiectului de hotărâre  

privind darea în administrare a  imobilului situat în Piața Aurel Vlaicu, nr.1 din 

Municipiul Orăștie către Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva. 

 Dna inspector Roșu Claudia prezintă raportul întocmit de Direcția Tehnică. 

 Dl consilier local Iordăchescu Nicolae dă citire raportului de avizare al 

comisiei pentru servicii publice şi comerț, muncă şi protecție socială. 

 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin menționează că, a fost o discuție că 

cei de la muzeu să își mute o parte din exponate în imobilul din Piața Victoriei, 

nr.8, fiindcă la momentul respectiv s-a prăbușit o parte din tavan și întreabă dacă 

pot să facă lucrări de intervenție în această situație. 

 Dl secretar general Călin Costoiu arată că, muzeul în calitate de administrator 

are posibilitatea legală de a efectua lucrări de reparații. 

 Dl primar ing.Ovidiu Bălan precizează că, după finalizarea lucrărilor la noul 

muzeu, acesta se va muta, iar clădirea ne va reveni nouă și vom hotărî ce destinație 

îi vom da. 
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 Dl secretar general arată 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.256/2022 privind darea în administrare a  

imobilului situat în Piața Aurel Vlaicu, nr.1 din Municipiul Orăștie către Muzeul 

Civilizației Dacice și Romane Deva. 

 La punctul 8 al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele 

inițierii proiectului de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului – Școală 

cu 4 clase proprietate publică a Municipiului Orăştie, din imobil cu destinația de 

unitate de învățământ în imobil cu destinația de clădiri administrative. 

 Dna inspector Roșu Claudia prezintă raportul întocmit de Direcția Tehnică. 

 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 Călin Costoiu precizează 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.257/2022 privind schimbarea destinației imobilului – 

Școală cu 4 clase proprietate publică a Municipiului Orăştie, din imobil cu 

destinaţia de unitate de învăţământ în imobil cu destinația de clădiri 

administrative. 

 În continuare, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de hotărâre 

privind completarea H.C.L nr.72/2022 referitoare la darea în administrare a  unor 

bunuri imobile, proprietatea publică a Municipiului Orăștie către Școala 

Gimnazială ”Dr. Aurel Vlad” Orăștie. 

 Dna inspector Roșu Claudia dă citire raportului întocmit de Direcția Tehnică. 

 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia prezintă raportul de avizare al 

comisiei pentru administrație locală, juridică și de disciplină. 

 Dl secretar general arată 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.258/2022 privind completarea H.C.L nr.72/2022 

referitoare la darea în administrare a  unor bunuri imobile, proprietatea publică a 

Municipiului Orăștie către Școala Gimnazială ”Dr. Aurel Vlad” Orăștie. 

 La punctul 10 al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele 

inițierii proiectului de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 

2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Mureșului, bloc nr.8 din 

municipiul Orăștie. 

 Dl inspector Simedru Nicolae prezintă raportul întocmit de Direcția Arhitect-

șef. 

 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 

economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 

 Dl secretar general Călin Costoiu precizează că, cvorumul necesar pentru 

aprobarea proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
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 Se adoptă Hotărârea nr.259/2022 privind aprobarea cuantumului de majorare 

în anul 2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Mureșului, bloc 

nr.8 din municipiul Orăștie. 

 În continuare, dl primar expune motivele inițierii proiectului de hotărâre 

privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2023, a impozitului pe clădirea 

neîngrijită situată în str.dr.I.Mihu, nr.2-3 din municipiul Orăștie. 

 Dl inspector Simedru Nicolae prezintă raportul întocmit de Direcția Arhitect-

șef. 

 Dl consilier local Jula Radu Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei 

pentru activități economico-financiare. 

 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia menționează că, proprietarul 

imobilului a făcut tot ce a putut ca această clădire să fie funcțională, se dorește 

vânzarea acesteia, nu este locuită, dar mai mult de atât nu poate face datorită 

veniturilor pe care le are. 

 Dl consilier local Bulz Dionisie întreabă dacă a făcut unele lucrări în ultimii 

ani. 

 Dl inspector Simedru Nicolae precizează că, în urma cu doi ani a făcut gardul 

și a montat jgheaburile și burlanele. 

 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului 

de hotărâre este de 10 voturi. 

 Acesta se supune la vot și se aprobă cu 17 voturi „pentru”, iar un consilier 

local s-a abținut de la vot. 

 Se adoptă Hotărârea nr.260/2022  privind aprobarea cuantumului de majorare 

în anul 2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.dr.I.Mihu, nr.2-3 

din municipiul Orăștie. 

 La punctul 12 al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele 

inițierii proiectului de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 

2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.dr.I.Mihu, nr.4 din 

municipiul Orăștie. 

 Dl inspector Simedru Nicolae dă citire raportului întocmit de Direcția 

Arhitect-șef. 

 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 

economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.    

 Dl secretar general Călin Costoiu precizează 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.261/2022 privind aprobarea cuantumului de majorare 

în anul 2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.dr.I.Mihu, nr.4 din 

municipiul Orăștie. 

 În continuare, dl primar arată motivele inițierii proiectului de hotărâre 

privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2023, a impozitului pe clădirea 

neîngrijită situată în str.Unirii, nr.99 din municipiul Orăștie. 

 Dl inspector Simedru Nicolae prezintă raportul întocmit de Direcția Arhitect-

șef. 

 Dl consilier local Jula Radu Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei 

pentru activități economico-financiare. 
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 Dl secretar general arată 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.262/2022 privind aprobarea cuantumului de 

majorare în anul 2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, 

nr.99 din municipiul Orăștie. 

 La punctul 14 al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele 

inițierii proiectului de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 

2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Gheorghe Doja, nr.82 din 

municipiul Orăștie. 

 Dl inspector Simedru Nicolae prezintă raportul întocmit de Direcția Arhitect-

șef. 

 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 

economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 

 Dl secretar general Călin Costoiu precizează 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.263/2022 privind aprobarea cuantumului de majorare 

în anul 2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Gheorghe Doja, 

nr.82 din municipiul Orăștie. 

 În continuare, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de hotărâre 

privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2023, a impozitului pe clădirea 

neîngrijită situată în str.Unirii, nr.2 din municipiul Orăștie. 

 Dl inspector Simedru Nicolae dă citire raportului întocmit de Direcția 

Arhitect-șef. 

 Dl consilier local Jula Radu Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei 

pentru activități economico-financiare. 

 Dl secretar general arată 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.264/2022 privind aprobarea cuantumului de 

majorare în anul 2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, 

nr.2 din municipiul Orăștie. 

 La punctul 16 al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele 

inițierii proiectului de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 

2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, nr.42 din 

municipiul Orăștie. 

 Dl inspector Simedru Nicolae prezintă raportul întocmit de Direcția Arhitect-

șef. 

 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 

economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 

 Dl secretar general Călin Costoiu precizează că, cvorumul necesar pentru 

aprobarea proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
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 Se adoptă Hotărârea nr.265/2022 privind aprobarea cuantumului de majorare 

în anul 2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, nr.42 din 

municipiul Orăștie. 

 În continuare, dl primar expune motivele inițierii proiectului de hotărâre 

privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2023, a impozitului pe clădirea 

neîngrijită situată în str.Gării, nr.10 din municipiul Orăștie. 

 Dl inspector Simedru Nicolae prezintă raportul întocmit de Direcția Arhitect-

șef. 

 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. 

 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 Este adoptată Hotărârea nr.266/2022 privind aprobarea cuantumului de 

majorare în anul 2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Gării, 

nr.10 din municipiul Orăștie. 

 La punctul 18 al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele 

inițierii proiectului de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 

2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, f.n din municipiul 

Orăștie. 

 Dl inspector Simedru Nicolae dă citire raportului întocmit de Direcția 

Arhitect-șef. 

 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 

economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 

 Dl secretar general Călin Costoiu precizează 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.267/2022 privind aprobarea cuantumului de majorare 

în anul 2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, f.n din 

municipiul Orăștie. 

 În continuare, dl primar arată motivele inițierii proiectului de hotărâre 

privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2023, a impozitului pe clădirea 

neîngrijită situată în str.Pricazului, f.n – zona blocului nr.57 din municipiul 

Orăștie. 

 Dl inspector Simedru Nicolae prezintă raportul întocmit de Direcția Arhitect-

șef. 

 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. 

 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 Este adoptată Hotărârea nr.268/2022 privind aprobarea cuantumului de 

majorare în anul 2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în 

str.Pricazului, f.n – zona blocului nr.57 din municipiul Orăștie. 

 La punctul 20 al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele 

inițierii proiectului de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 
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2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Târgului, f.n din 

municipiul Orăștie. 

 Dl inspector Simedru Nicolae prezintă raportul întocmit de Direcția Arhitect-

șef. 

 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 

proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 

 Dl secretar general Călin Costoiu precizează 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.269/2022 privind aprobarea cuantumului de majorare 

în anul 2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Târgului, f.n din 

municipiul Orăștie. 

 În continuare, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de hotărâre 

privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2023, a impozitului pe clădirea 

neîngrijită situată în str.Unirii, nr.6 din municipiul Orăștie.  

 Dl inspector Simedru Nicolae dă citire raportului întocmit de Direcția 

Arhitect-șef. 

 Dl consilier local Jula Radu Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei 

pentru activități economico-financiare. 

 Dl secretar general arată 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.270/2022 privind aprobarea cuantumului de 

majorare în anul 2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, 

nr.6 din municipiul Orăștie. 

 La punctul 22 al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele 

inițierii proiectului de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 

2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Viitorului, bloc nr.27 din 

municipiul Orăștie. 

 Dl inspector Simedru Nicolae prezintă raportul întocmit de Direcția Arhitect-

șef. 

 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 

economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 

 Dl secretar general Călin Costoiu precizează 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.271/2022 privind aprobarea cuantumului de majorare 

în anul 2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Viitorului, bloc 

nr.27 din municipiul Orăștie. 

 În continuare, dl primar expune motivele inițierii proiectului de hotărâre 

privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2023, a impozitului pe clădirea 

neîngrijită situată în str.Luncii, f.n din municipiul Orăștie. 

 Dl inspector Simedru Nicolae prezintă raportul întocmit de Direcția Arhitect-

șef. 

 Dl consilier local Jula Radu Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei 

pentru activități economico-financiare. 
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 Dl secretar general arată 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.272/2022 privind aprobarea cuantumului de 

majorare în anul 2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Luncii, f.n 

din municipiul Orăștie. 

 La punctul 24 al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele 

inițierii proiectului de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 

2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Târgului, nr.25 din 

municipiul Orăștie. 

 Dl inspector Simedru Nicolae dă citire raportului întocmit de Direcția 

Arhitect-șef. 

 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 

economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 

 Dl secretar general Călin Costoiu precizează 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.273/2022 privind aprobarea cuantumului de majorare 

în anul 2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Târgului, nr.25 din 

municipiul Orăștie. 

 În continuare, dl primar arată motivele inițierii proiectului de hotărâre 

privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2023, a impozitului pe clădirea 

neîngrijită situată în str.O.Goga, nr.17 din municipiul Orăștie. 

 Dl inspector Simedru Nicolae prezintă raportul întocmit de Direcția Arhitect-

șef. 

 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. 

 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 Este adoptată Hotărârea nr.274/2022 privind aprobarea cuantumului de 

majorare în anul 2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.O.Goga, 

nr.17 din municipiul Orăștie. 

 La punctul 26 al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele 

inițierii proiectului de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 

2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.George Coșbuc, nr.12 din 

municipiul Orăștie. 

 Dl inspector Simedru Nicolae prezintă raportul întocmit de Direcția Arhitect-

șef. 

 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 

economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 

 Dl secretar general Călin Costoiu precizează că, cvorumul necesar pentru 

aprobarea proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 



 16 

 Se adoptă Hotărârea nr.275/2022 privind aprobarea cuantumului de majorare 

în anul 2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.George Coșbuc, 

nr.12 din municipiul Orăștie. 

 In continuare, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de hotărâre 

privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2023, a impozitului pe clădirea 

neîngrijită situată în str.Mihai Eminescu, nr.8 din municipiul Orăștie. 

 Dl inspector Simedru Nicolae dă citire raportului întocmit de Direcția 

Arhitect-șef. 

 Dl consilier local Jula Radu Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei 

pentru activități economico-financiare. 

 Dl secretar general arată 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.276/2022 privind aprobarea cuantumului de 

majorare în anul 2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Mihai 

Eminescu, nr.8 din municipiul Orăștie. 

 La punctul 28 al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele 

inițierii proiectului de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 

2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.dr.Aurel Vlad, nr.4 din 

municipiul Orăștie. 

 Dl inspector Simedru Nicolae prezintă raportul întocmit de Direcția Arhitect-

șef. 

 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 

economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 

 Dl secretar general Călin Costoiu precizează 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.277/2022 privind aprobarea cuantumului de majorare 

în anul 2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.dr.Aurel Vlad, nr.4 

din municipiul Orăștie. 

 În continuare, dl primar expune motivele inițierii proiectului de hotărâre 

privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2023, a impozitului pe clădirea 

neîngrijită situată în str.Mihai Eminescu, nr.5 din municipiul Orăștie. 

 Dl inspector Simedru Nicolae prezintă raportul întocmit de Direcția Arhitect-

șef. 

 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. 

 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 Este adoptată Hotărârea nr.278/2022 privind aprobarea cuantumului de 

majorare în anul 2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Mihai 

Eminescu, nr.5 din municipiul Orăștie. 

 La punctul 30 al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele 

inițierii proiectului de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 
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2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Gheorghe Lazăr, nr.2 din 

municipiul Orăștie. 

 Dl inspector Simedru Nicolae dă citire raportului întocmit de Direcția 

Arhitect-șef. 

 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 

proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 

 Dl secretar general Călin Costoiu precizează 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.279/2022 privind aprobarea cuantumului de majorare 

în anul 2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Gheorghe Lazăr, 

nr.2 din municipiul Orăștie. 

 În continuare, dl primar arată motivele inițierii proiectului de hotărâre 

privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2023, a impozitului pe clădirea 

neîngrijită situată în str.9 Mai, nr.23 din municipiul Orăștie. 

 Dl inspector Simedru Nicolae prezintă raportul întocmit de Direcția Arhitect-

șef. 

 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. 

 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 Este adoptată Hotărârea nr.280/2022 privind aprobarea cuantumului de 

majorare în anul 2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.9 Mai, 

nr.23 din municipiul Orăștie. 

 La punctul 32 al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele 

initierii proiectului de hotarare privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 

2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Octavian Goga, nr.1 din 

municipiul Orăștie. 

 Dl inspector Simedru Nicolae prezintă raportul întocmit de Direcția Arhitect-

șef. 

 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 

economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.  

 Dl secretar general Călin Costoiu precizează 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.281/2022 privind aprobarea cuantumului de majorare 

în anul 2023, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Octavian Goga, 

nr.1 din municipiul Orăștie. 

 În continuare, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de hotărâre 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul 

contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din Aparatul de 

specialitate al Primarului Municipiului Orăștie și Serviciile publice subordonate 

Consiliului Local al Municipiului Orăștie. 

 Dl consilier Terchet Narcis dă citire raportului întocmit de Compartimentul 

Resurse Umane. 
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 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia prezintă raportul de avizare al 

comisiei pentru administrație locală, juridică și de disciplină. 

 Dl consilier local Bota Adrian menționează că, a fost de multe ori în Primărie 

cu diferite probleme și de câte ori a fost nu a văzut angajați care să stea, își fac 

datoria, sunt implicați și receptivi la problemele semnalate și considera că, aceștia 

merită o majorare a veniturilor. 

 Dl consilier local Bulz Dionisie consideră că, era nevoie de un studiu de 

impact asupra bugetului local, care să fie pus la dispoziția consilierilor locali și ar 

fi fost oportună o analiză a îndeplinirii sarcinilor de serviciu pe fiecare 

compartiment din Primărie și mai ales la Poliția Locală. Referitor la Poliția Locală 

a semnalat și cu alte ocazii diferite probleme, în zona centrală se parchează în 

locuri interzise, cei care practică cerșetoria, în special copii mici, care nu ar avea 

ce să caute în parcările supermarket-urilor, nu îi sancționează nimeni, vara sunt 

persoane care se bălăcesc în fântâna din str.Eroilor, la fel nu se iau măsuri 

împotriva celor care tulbură liniștea în zonă, dar în principiu, este de acord cu 

proiectul de hotărâre propus. 

 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius arată că, de ori de câte ori a avut de 

lucru cu angajații din diferite compartimente ale Primăriei, de fiecare dată a primit 

răspuns imediat, deci colaborarea a fost extraordinară, dar așa cum a spus și dl 

consilier local Bulz Dionisie, o creștere a bugetului de salarii pentru întreaga 

organigramă pune presiune și pe cei buni si pe cei răi, deja organigrama este cam 

mare raportat la numărul populației și va fi o presiune pe viitor pe angajații tineri 

din Primărie. 

 Dl consilier local Iordăchescu Nicolae arată că, referitor la activitatea Poliției 

Locale, este de părere că, ar trebui să ne gândim cum să le întărim autoritatea, 

pentru că, foarte multe așa zise V.I.P-uri din oraș își permit să nu respecte legea, 

dacă parchează pe un loc unde este interzis, dacă le atragi atenția se supără. De 

asemenea, consideră că, în calitate de consilieri locali trebuie să analizăm și să 

vedem cum îi putem ajuta, eventual poate ar trebui să mărim numărul angajaților 

ca să poată să acopere întreg orașul sau la dispecerat să fie în permanență un 

angajat care sa supravegheze camerele video și acolo unde constată anomalii să 

semnaleze acest fapt și echipajul de intervenție să meargă acolo unde sunt 

probleme. În ceea ce privește, proiectul de hotărâre este de acord cu majorarea 

salariilor angajaților din Primărie.      

 Dl consilier local Suciu Nicolae Ilie întreabă dacă Primăria a făcut un 

program de verificare și control la cei care vor folosi artificii cu ocazia Anului 

Nou, fiindcă anul trecut a avut o „aventură” cu niște băieți, legea există, amenda 

există și ar dori să știe dacă Poliția Locala are atribuții în acest sens și dacă îi poate 

sancționa. 

 Dl consilier local Jula Radu Ioan este de părere ca, Poliția Națională este în 

măsură să ia măsuri împotriva celor care folosesc materiale pirotehnice și nu 

respectă prevederile legale.  

 Dl secretar general arată 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.282/2022 privind stabilirea salariilor de bază 

pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei 

ocupaționale „Administrație” din Aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului Orăștie și Serviciile publice subordonate Consiliului Local al 

Municipiului Orăștie. 

 La punctul 34 al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele 

inițierii proiectului de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în 

Registrul Agricol pentru trimestrul IV al anului 2022 și stabilirea măsurilor pentru 

eficientizarea acestei activități. 

 Dl secretar general Călin Costoiu 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. 

 Dl secretar general precizează 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.283/2022 privind analiza stadiului de înscriere a 

datelor în Registrul Agricol pentru trimestrul IV al anului 2022 și stabilirea 

măsurilor pentru eficientizarea acestei activități.  

 În continuare, dl primar expune motivele inițierii proiectului de hotărâre 

privind propunerea de trecere a unor terenuri din proprietatea Statului Român în 

proprietatea privată a actualilor deținători ai construcțiilor. 

 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 secretar general Călin Costoiu arată 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.284/2022 privind propunerea de trecere a unor 

terenuri din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a actualilor 

deținători ai construcțiilor. 

 La punctul 36 al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă 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 ianuarie 2023. 

 Dl secretar general Călin Costoiu 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. 

 Președintele de ședință solicită consilierilor locali să facă propuneri nominale 

pentru alegerea președintelui de ședință, care va conduce ședințele în luna ianuarie 

2023. 
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 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia îl propune pe dl consilier local 

Iordăchescu Nicolae Constantin Ioan. 

 Dl secretar general precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea 

propunerii și a proiectului de hotărâre este de 10 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. 

 Este adoptată Hotărârea nr.255/2022 privind alegerea dintre membrii 

Consiliului Local al Municipiului Orăștie a unui președinte de ședință care va 

conduce ședințele în luna ianuarie 2023. 

 La punctul 38 al ordinii de zi, dl secretar general Călin Costoiu arată că, în 

sală este prezentă reprezentata SC Chimica Group SA și dacă consilierii locali sunt 

de acord să i se dea cuvântul pentru a prezenta solicitarea care a fost înaintată și 

înregistrată la Primăria Municipiului Orastie sub nr.381/16.12.2022. 

 Președintele de ședință îi dă cuvântul dnei Voinescu Claudia, manager 

comercial și administrativ al SC Chimica SA Orăștie care mulțumește pentru 

oportunitatea oferită pentru a prezenta propunerea de parteneriat în cadrul 

proiectului de finanțare „Centrul de cercetare și inovare în industrializare durabilă” 

și care a fost inițiat de Asociația Romanian New Materials Cluster, iar Municipiul 

Orăștie este membru fondator al acestei asociații și în acest sens a trimis pe email 

documentația aferentă proiectului pentru a fi consultată. Proiectul a fost depus 

pentru obținerea finanțării din fonduri europene pentru înființarea unui centru de 

cercetare și dezvoltare în industrializare durabilă de către patru dintre membrii 

asociației, s-a reușit obținerea finanțării și a fost semnat și contractul de finanțare 

în valoare de aproximativ 17 milioane lei, din care 65 % este finanțare 

nerambursabilă pentru infrastructura pentru dotări laboratoare, se dorește 

înființarea a patru laboratoare din care două vor fi la Orăștie și care vor fi pe partea 

de eco-design industrial. Laboratoarele din Orăștie se dorește a fi dezvoltate pe 

partea de vase de email, una dintre fabricile deținute de dl Farcaș este axată pe 

produse de vase emailate și un laborator de cercetare ar ajuta la dezvoltare acestui 

domeniu. Cel de al doilea laborator pentru care s-a solicitat sprijinul si acordul 

municipalității este laboratorul de eco-design prin care se dorește proiectarea de 

produse din plastic, începând cu partea de concepție și design a produsului. În 

momentul de față în România nu exista așa ceva în acest domeniu, SC Chimica 

SA nu poate să susțină dotarea laboratoarelor si este de părere că, un asemenea 

laborator poate să creeze multe locuri de muncă. 

 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin întreabă practic cu ce putem noi, ca 

și administrație locală să ajutăm acest proiect. I se răspunde de către dna Voinescu 

Claudia care precizează că, solicitarea este de a deveni partener în cadrul 

proiectului și de a finanța dotarea unui laborator și ulterior de a deveni proprietarii 

acestuia după trei ani, iar suma necesară pentru dotare este de 5.500.000 lei pentru 

achiziționarea de echipamente și tot ce este necesar, dintre care 65 % este partea 

care se rambursează. 

 Dna consilier local Sîrbu Florina Eleonora întreabă dacă mai sunt și alte 

unități administrativ-teritoriale implicate în proiect?. 
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 Dna Voinescu Claudia menționează că, Municipiul Orăștie este singura 

administrație locală care este membru în aceasta asociație, iar în proiect mai sunt 

implicate 15 companii și 4 universități. 

 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius întreabă că, Municipiul Orăștie de 

când este membru în acest cluster. I se răspunde de către dna Voinescu Claudia 

care arată că, Municipiul Orăștie este printre membrii fondatori ai asociației, mai 

precis din anul 2018. 

  Dl consilier local Secui Adrian Iulian din câte a înțeles a fost transmisă către 

Primărie documentația aferentă proiectului și ar dori ca aceasta să fie comunicată 

pe email și consilierilor locali. 

 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin consideră că, activitatea propusă 

este una economică, noi facem administrație publică și i se pare o ramură diferită, 

noi suntem în serviciul populație și să facem o investiție pe bani publici pentru un 

laborator privat și chiar dacă ar rămâne municipalității nu vede ce am putea face 

cu el în viitor. 

 Dl consilier local Secui Adrian Iulian arată că, în adresa apare termenul de 

eco-proiectare și întreabă ce anume înseamnă.   

 Dna Voinescu Claudia menționează că, se dorește să se meargă pe proiectare 

sustenabilă și durabilă, adică ne dorim ca în momentul în care se proiectează o 

anumită piesă din softul de proiectare se poate stabili din ce anume tip de plastic 

va fi realizat, precum și durata de viață a acestuia.  

 Dl consilier local Suciu Nicolae Ilie întreabă dacă SC Chimica SA Orăștie 

are datorii către bugetul local. I se răspunde de către dna Voinescu Claudia că 

există o datorie către bugetul local, și anume pe semestrul II al anului 2022. 

 Dl primar ing.Ovidiu Bălan este de părere că, ideea nu este rea, dar problema 

trebuie studiată și analizată sub toate aspectele în special din punct de vedere 

financiar. 

 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian întreabă daca laboratorul va genera 

un profit, acela cui îi va reveni. I se răspunde de către dna Voinescu Claudia care 

precizează că, profitul este al membrilor asociației.   

 Dl consilier local Jula Radu Ioan întreabă dacă ceilalți membri asociați sunt 

implicați financiar în acest proiect.  

 Dna Voinescu Claudia precizează că, ceilalți membri ai asociației nu sunt 

interesați de acest proiect. 

 Dl consilier local Secui Adrian Iulian întreabă pentru cine va lucra acest 

centru de cercetare. I se răspunde de către dna Voinescu Claudia care arată că, va 

lucra pentru toți producătorii de mase plastice, care sunt interesați. 

 Dl consilier local Secui Adrian Iulian arată ca, s-a menționat și partea de 

cercetare și design. 

 Dna Voinescu Claudia precizează ca, în momentul în care se dorește 

dezvoltarea unui bord de mașină de exemplu, Universitatea din Timișoara va 

dezvolta materialele în baza proiectului.   

 Dl primar ing.Ovidiu Bălan arată că, fiecare grup de consilieri locali să 

comunice care este decizia cu privire la această propunere și în funcție de acestea 

vom da un răspuns la solicitarea care a fost înaintată. 
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 Președintele de ședință îi da cuvântul dșoarei Pascu Lorena pentru a prezenta 

proiectul pe care l-a inițiat. 

 Dșoara Pascu Lorena mulțumește administrației locale pentru sprijinul 

financiar acordat grupului folcloric „Lele de la Orăștie” pe care îl coordonează și 

fără acest sprijin nu ar fi putut să realizeze și să obțină rezultate la concursurile la 

care au participat. Proiectul pe care l-a inițiat și care  este în desfășurare este un 

festival de folclor județean pe care l-a intitulat „Buna mea m-a invatat!” și care se 

adresează tinerilor dornici să duca mai departe tradițiile din zona Orăștiei.   

 Dl primar ing.Ovidiu Bălan precizează că, mai mult ca sigur consilierii locali 

vor fi receptivi ca întotdeauna la astfel de solicitări și vor susține această inițiativă. 

 Dșoara Pascu Lorena arată că, până în prezent a susținut din fonduri proprii 

organizarea festivalului și a depus o solicitare pentru acordarea unui sprijin 

financiar de la bugetul local pentru a putea continua acest proiect și speră în 

primirea unui răspuns favorabil, iar în data de 21 ianuarie 2023, când va avea loc 

acest festival, invită pe toți cei prezenți și speră într-o participare cât mai 

numeroasă.     

 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 

 

 

              Președinte de ședință,                                                     Secretar General,                                                 

         JULA Radu Ioan                            jr.Călin COSTOIU 


