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           ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 23.11.2016 cu ocazia şedinŃei ordinare a Consiliului 
local al municipiului Orăştie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită. 
 Din cei 19 consilieri sunt prezenŃi la şedinŃă 13. Lipsesc d-na consilier 
Ardelean Dana Alina, precum şi d-nii consilieri  Popa Dorin Ioan, Radu Ion, 
Sechi Dan Mihail, Stoica Constantin Nicolae şi Uri Ńescu Marius.  
 La şedinŃă participă d-l viceprimar łambă Alin Adam, secretar Teodor 
Iordan şi mass-media locală. 
 Întrucât procesul verbal al şedinŃei de îndată din data de 14.11.2016 a 
fost pus la dispoziŃia consilierilor cu ocazia şedinŃei comisiilor de 
specialitate, d-l secretar Teodor Iordan întreabă dacă există obiecŃii cu 
privire la acesta. Întrucât nu există obiecŃii acesta se supune la vot şi se 
aprobă cu unanimitate de voturi. 
 D-l secretar Teodor Iordan solicită consilierilor să facă propuneri pentru 
alegerea preşedintelui de şedinŃă, deoarece d-l consilier Radu Ion, care a fost 
ales să conducă şedinŃele Consiliului pe o perioadă de 3 luni, nu este prezent. 
 D-l consilier Paşca Ioan propune ca preşedinte de şedinŃă pe d-l 
consilier łambă Alin Adam. 
 Propunerea se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.165/2016 privind alegerea preşedintelui 
şedinŃei ordinare din data de 23.11.2016. 
 D-l primar Ovidiu Bălan propune următorul proiect al ordinii de zi : 
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al 
municipiului Orăştie pe anul 2016. 
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor mijloace fixe şi 
obiecte de inventar aflate în administrarea Spitalului Municipal Orăştie. 
 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcŃionare a comisiei de evaluare şi selecŃionare constituită în baza Legii 
nr.34/1998, stabilirea punctajului maxim a criteriilor de evaluare şi a 
categoriilor de cheltuieli curente de funcŃionare a unităŃilor de asistenŃă 
socială subvenŃionate de la bugetul local. 
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 4.Proiect de hotărâre privind completarea Programului anual al 
achiziŃiilor publice pentru anul 2016 aprobat prin HCL nr.19/2016.  
 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei 
locuinŃe construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.82, apartamentul 
nr.1 din municipiul Orăştie, str.Pricazului. 
 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei 
locuinŃe construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.82, apartamentul 
nr.11 din municipiul Orăştie, str.Pricazului. 
 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei 
locuinŃe construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.84 din municipiul 
Orăştie, str.Pricazului. 
 8.Proiect de hotărâre privind atribuirea cu chirie a unui spaŃiu situat în  
Orăştie, str.N.Bălcescu, nr.16 cu  destinaŃia  sediu partid.  
 9.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.3/2016 referitoare la 
atribuirea cu chirie a unui spaŃiu situat în  Orăştie, str. N. Bălcescu,nr.16 cu 
destinaŃia  birou  parlamentar. 
 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor 
de concesiune pentru terenurile aferente garajelor din municipiul Orăştie 
situate în str.Mureşul, zona Cimitirului Nou, care expiră în anul 2016. 
 11.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.59/2016 referitoare 
la aprobarea repartizării fondurilor din bugetul local pe anul 2016 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 2016 în municipiul Orăştie. 
 12.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul 
local al Municipiului Orăştie pe anul 2016  în vederea organizării 
Concertului Extraordinar de Colinde. 
 13.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul 
local al Municipiului Orăştie pe anul 2016 în vederea organizării 
manifestării „Pomul de Crăciun din Orăşelul Copiilor”. 
 14.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul 
local al municipiului Orăştie pe anul 2016 în vederea organizării Festivalului 
“Căluşarul TradiŃional din Zona Orăştiei”, ediŃia a III-a.  
 15.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul 
local al Municipiului Orăştie pe anul 2016  în vederea organizării Galei 
Tinerilor Sportivi din Municipiul Orăştie. 
 16.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul 
local al municipiului Orăştie pe anul 2016 în vederea organizării manifestării 
„Revelionul în stradă”. 
 17.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul 
local al municipiului Orăştie pe anul 2016 în vederea înregistrării audio a 
negativelor pentru cântece populare interpretate de grupul vocal „Lele de la 
Orăştie”. 
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 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a 
funcŃiilor publice în anul 2017 pentru aparatul de specialitate al Primarului şi 
serviciile publice aparŃinătoare Consiliului local al municipiului Orăştie.  
 19.Proiect de hotărâre privind modificarea Strategiei de Dezvoltare 
Locală a municipiului Orăştie pentru perioada 2014 - 2020 aprobată prin 
HCL nr.120/2014. 
 20.Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă 
şi a preŃului de referinŃă al masei lemnoase, ce se va recolta în anul 2017 din 
fondul forestier proprietatea publică a municipiului Orăştie. 
 21.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pe 
perioada decembrie 2016 – februarie 2017. 
 22.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanŃilor Consiliului 
Local Orăştie în cadrul Proiectului privind învăŃământul secundar ROSE. 
 În afara ordinii de zi, d-l primar propune : 
 23.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei tehnico-
economice (faza D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
Proiectul „Restaurare, consolidare şi conservare Cetatea Orăştiei”, JudeŃul 
Hunedoara. 
 24.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între 
Municipiul Orăştie şi Parohiile Reformată Orăştie şi Evanghelică C.A 
Orăştie pentru realizarea proiectului “Restaurare, consolidare şi conservare 
Cetatea Orăştiei”. 
 25.Proeict de hotărâre privind suplimentarea cotei de carburanŃi pentru 
anul 2016 pentru autoturismele aparŃinând Primăriei Municipiului Orăştie şi 
serviciilor aparŃinătoare Consiliului Local al municipiului Orăştie. 
 Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerile ulterioare este supus la 
vot şi aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Preşedintele de şedinŃă propune să fie dezbătute mai întâi proiectele de 
hotărâre înscrise pe ordinea de zi la poziŃiile nr.23 şi 24. 
 Propunerea se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 În continuare sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice (faza D.A.L.I) şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul „Restaurare, consolidare şi 
conservare Cetatea Orăştiei”, JudeŃul Hunedoara. 
 D-na arhitect Cojocaru Anne Marie dă citire raportului întocmit de 
DirecŃia Arhitect-şef. 
 D-l consilier Paşca Ioan prezintă rapoartele de avizare ale comisiei 
pentru  urbanism şi a comisiei economice. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.166/2016 privind aprobarea documentaŃiei 
tehnico-economice (faza D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici 
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pentru Proiectul „Restaurare, consolidare şi conservare Cetatea Orăştiei”, 
JudeŃul Hunedoara. 
 În continuare sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Orăştie şi 
Parohiile Reformată Orăştie şi Evanghelică C.A Orăştie pentru realizarea 
proiectului “Restaurare, consolidare şi conservare Cetatea Orăştiei”. 
 D-na arhitect Cojocaru Anne Marie prezintă raportul întocmit de 
DirecŃia AdministraŃie Publică Locală. 
 D-l consilier Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru urbanism. 
 D-l consilier Molocea Mihai întreabă dacă în urma acestui parteneriat 
vom rămâne pe viitor cu unele obligaŃii, va exista un acces mai facil în 
incinta fortificată sau nu. I se răspunde de către d-na arhitect care arată că, 
parteneriatul va fi doar pe perioada de derulare a proiectului, iar ulterior 
Cetatea va intra obligatoriu în circuitul turistic. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 7 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.167/2016 privind aprobarea acordului de 
parteneriat între Municipiul Orăştie şi Parohiile Reformată Orăştie şi 
Evanghelică C.A Orăştie pentru realizarea proiectului “Restaurare, 
consolidare şi conservare Cetatea Orăştiei”. 
 În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre  
privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Orăştie pe anul 
2016. 
 D-na ec.Cândea Corina prezintă raportul întocmit de DirecŃia 
economică. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de 
hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar Teodor Iordan arata că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.168/2016 privind aprobarea rectificării 
bugetului local al municipiului Orăştie pe anul 2016. 
 În continuare sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre  
privind aprobarea casării unor mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în 
administrarea Spitalului Municipal Orăştie. 
 D-na ec.Cândea Corina dă citire raportului întocmit de DirecŃia 
economică. 
 D-l consilier Paşca Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei 
economice.  
 D-l consilier Bulz Dionisie arată că, a constatat că printre obiectele 
supuse casării sunt şi multe pături, şi întreabă dacă acestea nu pot fi 
recondiŃionate şi ulterior donate persoanelor care ar avea nevoie de ele. 
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 D-l consilier Paşca Ioan arată că, potrivit prevederilor Legii nr.15/1994, 
obiectele supuse casării vor fi obligatoriu valorificate şi în funcŃie de gradul 
de uzură se pot eventual refolosi. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 13 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.169/2016 privind aprobarea casării unor 
mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în administrarea Spitalului 
Municipal Orăştie. 
 În continuare sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a comisiei de 
evaluare şi selecŃionare constituită în baza Legii nr.34/1998, stabilirea 
punctajului maxim a criteriilor de evaluare şi a categoriilor de cheltuieli 
curente de funcŃionare a unităŃilor de asistenŃă socială subvenŃionate de la 
bugetul local. 
 D-na ec.Oltean Mihaela prezintă raportul întocmit de Serviciul Public 
de AsistenŃă Socială. 
 D-l consilier Petre Radu arată că, în comisia pentru administraŃie locală, 
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 7 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.170/2016 privind aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcŃionare a comisiei de evaluare şi selecŃionare constituită 
în baza Legii nr.34/1998, stabilirea punctajului maxim a criteriilor de 
evaluare şi a categoriilor de cheltuieli curente de funcŃionare a unităŃilor de 
asistenŃă socială subvenŃionate de la bugetul local. 
 În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind completarea Programului anual al achiziŃiilor publice pentru anul 
2016 aprobat prin HCL nr.19/2016. 
 D-l director Costoiu Călin prezinta raportul întocmit de compartimentul 
de specialitate al primarului. 
 D-l consilier Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei 
economice. 
 D-l consilier Bulz Dionisie arată că, a constatat că, două din poziŃiile 
propuse pentru completarea programului se referă la staŃia de epurare a 
municipiului şi dânsul este de părere că, fie aceasta a fost recepŃionată 
defectă, fie a fost proiectată greşit. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, la staŃia de epurare este nevoie de 
achiziŃionarea unor senzori, care vor permite funcŃionarea la parametrii 
impuşi a acesteia, în proiect nu a existat finanŃare pentru aceştia, iar sumele 
respective au fost aprobate cu ocazia rectificării bugetare de la sfârşitul lunii 
octombrie. Totodată, dânsul arată că, în bugetul anului viitor va trebui să 
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prevedem o sumă în vederea construirii a încă unui bazin de rezervă, care să 
preia surplusul de precipitaŃii şi care este necesar în situaŃii de acest gen. 
 D-l consilier Molocea Mihai consideră că, nu este normal după 
recepŃionarea unei investiŃii să fim nevoiŃi să alocăm bani de la buget pentru 
aceasta, ar fi trebuit prevăzute iniŃial, iar sumele solicitate puteau folosite 
pentru alte obiective. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, proiectantul a elaborat un proiect cu 
costuri minime şi mai mult ca sigur, din acest motiv s-a ajuns în această 
situaŃie.  
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.171/2016 privind completarea Programului 
anual al achiziŃiilor publice pentru anul 2016 aprobat prin HCL nr.19/2016. 
 În continuare sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe construită 
prin fonduri ANL situată în blocul nr.82, apartamentul nr.1 din municipiul 
Orăştie, str.Pricazului. 
 D-na ec.Opra Ramona dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Petre Radu arată că, în comisia pentru administraŃie 
publică, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 13 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.172/2016 privind aprobarea atribuirii cu 
chirie a unei locuinŃe construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.82, 
apartamentul nr.1 din municipiul Orăştie, str.Pricazului. 
 În continuare sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe construită prin fonduri 
ANL situată în blocul nr.82, apartamentul nr.11 din municipiul Orăştie, 
str.Pricazului. 
 D-na ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Petre Radu dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru administraŃie locală. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 13 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.173/2016 privind aprobarea atribuirii cu chirie a 
unei locuinŃe construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.82, 
apartamentul nr.11 din municipiul Orăştie, str.Pricazului. 
 În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe construită prin fonduri 
ANL situată în blocul nr.84 din municipiul Orăştie, str.Pricazului. 
 D-na ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
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 D-l consilier Petre Radu arată că, în comisia pentru administraŃie locală, 
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 13 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.174/2016 privind aprobarea atribuirii cu 
chirie a unei locuinŃe construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.84 din 
municipiul Orăştie, str.Pricazului.  
 În continuare, d-l viceprimar prezintă motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind atribuirea cu chirie a unui spaŃiu situat în Orăştie, 
str.N.Bălcescu, nr.16 cu  destinaŃia  sediu partid. 
 D-na ec.Opra Ramona dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Petre Radu arată că, în comisia pentru administraŃie locală, 
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 13 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.175/2016  privind atribuirea cu chirie a unui 
spaŃiu situat în  Orăştie, str.N.Bălcescu, nr.16 cu  destinaŃia  sediu partid.  
 În continuare, d-l viceprimar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind revocarea HCL nr.3/2016 referitoare la atribuirea cu chirie a 
unui spaŃiu situat în  Orăştie, str.N.Bălcescu, nr.16 cu destinaŃia  birou  
parlamentar. 
 D-na ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Petre Radu dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru administraŃie locală. 
 D-l consilier Bulz Dionisie arată că, nu există niciun act prin care d-l 
senator să-şi fi exprimat intenŃia de a renunŃa la acest spaŃiu, iar după 
aprobarea închirierii de mai bine de 8 luni nu a fost redactat contractul, 
dânsul s-a interesat de acest contract în luna august şi Ńinând cont de acest 
fapt, dânsul propune amânarea proiectului de hotărâre până la lămurirea 
situaŃiei şi să solicităm în scris părerea d-lui senator, dacă mai doreşte să Ńină 
spaŃiul sau nu. 
 D-l viceprimar consideră că, dacă d-l senator ar fi fost interesat de acest 
spaŃiu ar fi venit la Primărie şi semna contractul, care după 10 luni de la 
aprobare nu este nici în prezent semnat, probabil nu mai este interesat de 
acest spaŃiu. În aceeaşi ordine de idei, dânsul arată că, s-a verificat situaŃia în 
teren şi spaŃiul respectiv este folosit, se consumă curent şi nu este normal să 
fie ocupat fără a exista un act semnat. 
 D-l consilier Molocea Mihai arată că, susŃine propunerea d-lui consilier 
Bulz Dionisie, de aproape 10 luni nu s-au făcut demersuri de către 
administraŃia locală în legătură cu acest spaŃiu, nu s-a luat nicio poziŃie în 
acest sens, cum este proiectul de faŃă, mai sunt 2 săptămâni şi d-l senator îşi 



 8 

încheie mandatul şi spaŃiul va fi oricum eliberat, nu înŃelege de ce se mai 
iniŃiază astfel de proceduri. 
 D-l consilier Paşca Ioan este de părere că, situaŃia trebuia lămurită mai 
demult, de aproape 1 an se consumă curent şi căldură şi cei care îl folosesc 
nu plătesc utilităŃile, fiindcă nu există contract pe acest spaŃiu şi plătesc în 
schimb ceilalŃi care au închiriate spaŃii în respectivul imobil şi pentru acest 
spaŃiu, lucru total anormal. 
 D-l consilier Bulz Dionisie arată că, spaŃiul nu beneficiază de încălzire,  
din cunoştinŃele dânsului d-l senator a făcut unele demersuri prin intermediul 
secretarei, ulterior după demisia acesteia, dânsul s-a interesat de respectivul 
contract.  
 D-l viceprimar întreabă la cine se află în acest moment cheile 
respectivului spaŃiu.  
 D-l consilier Molocea Mihai arată că, acestea se afla la cei care au făcut 
parte din fosta structura a P.D.L.    
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 13 voturi. 
 Propunerea d-lui consilier Bulz Dionisie se supune fiind respinsă cu       
3 voturi „pentru” şi 10 voturi „împotrivă”. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot fiind consemnate 10 voturi 
„pentru” şi 3 voturi „împotrivă”, aceasta este respins, nefiind întrunit 
cvorumul de 2/3 din numărul consilierilor în funcŃie.  
 În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune pentru 
terenurile aferente garajelor din municipiul Orăştie situate în str.Mureşul, 
zona Cimitirului Nou, care expiră în anul 2016. 
 D-na ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-nii consilieri Stănculesc Valentin şi Paşca Ioan arată că, în comisia 
pentru servicii şi comerŃ şi în comisia pentru urbanism, proiectul de hotărâre 
a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 13 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.176/2016 privind aprobarea prelungirii 
duratei contractelor de concesiune pentru terenurile aferente garajelor din 
municipiul Orăştie situate în str.Mureşul, zona Cimitirului Nou, care expiră 
în anul 2016. 
 În continuare sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind modificarea HCL nr.59/2016 referitoare la aprobarea repartizării 
fondurilor din bugetul local pe anul 2016 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 2016 
în municipiul Orăştie. 
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 D-l ing.Pistol Eugen dă citire raportului întocmit de Casa de Cultură 
„Alexandru GrozuŃă” Orăştie. 
 D-l consilier Paşca Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei 
economice. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi.  
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.177/2016 privind modificarea HCL nr.59/2016 
referitoare la aprobarea repartizării fondurilor din bugetul local pe anul 2016 
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 2016 în municipiul Orăştie. 
 În continuare sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre  
privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al Municipiului Orăştie 
pe anul 2016  în vederea organizării Concertului Extraordinar de Colinde. 
 D-l ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură 
„Alexandru GrozuŃă” Orăştie. 
 D-nii consilieri Paşca Ioan şi ŞuŃă Virgil arată că, în comisia economică 
şi în comisia pentru învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte, proiectul de 
hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.178/2016 privind alocarea unei sume de bani 
din bugetul local al Municipiului Orăştie pe anul 2016  în vederea 
organizării Concertului Extraordinar de Colinde. 
 În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre  
privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al Municipiului Orăştie 
pe anul 2016 în vederea organizării manifestării „Pomul de Crăciun din 
Orăşelul Copiilor”. 
 D-l ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură 
„Alexandru GrozuŃă” Orăştie. 
 D-nii consilieri Paşca Ioan şi ŞuŃă Virgil dau citire, pe rând, rapoartelor 
de avizare ale comisiei economice şi al comisiei pentru învăŃământ, sănătate, 
sport, cultură şi culte. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.179/2016 privind alocarea unei sume de bani 
din bugetul local al Municipiului Orăştie pe anul 2016 în vederea organizării 
manifestării „Pomul de Crăciun din Orăşelul Copiilor”. 
 În continuare sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăştie 
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pe anul 2016 în vederea organizării Festivalului “Căluşarul TradiŃional din 
Zona Orăştiei”, ediŃia a III-a. 
 D-l ing.Pistol Eugen dă citire raportului întocmit de Casa de Cultură 
“Alexandru GrozuŃă” Orăştie. 
 D-nii consilieri Paşca Ioan şi ŞuŃă Virgil prezinta rapoartele de avizare 
al comisiei economice şi al comisiei pentru învăŃământ, sănătate, sport, 
cultura şi culte. 
 D-na consilier Chira Adriana întreabă cum vor fi recompensaŃi 
participanŃii la acest festival, cum se va plata lor.  
 D-l ing.Pistol Eugen arată că, întreaga manifestare se va derula prin 
intermediul unei asociaŃii culturale nonprofit care are în prevăzut în statut 
organizarea unor evenimente culturale şi care are posibilitatea de a plăti pe 
cei care participă la acest eveniment cultural artistic.  
 D-l consilier Molocea Mihai arată ca, noi practic dăm aceşti bani unei 
asociaŃii care se va ocupa de organizarea manifestării, nu ştim cât este de în 
regulă acest lucru. 
 D-l ing.Pistol Eugen arată că, asociaŃia va prezenta premergător 
acŃiunii, programul manifestării pe care se angajează să-l organizeze şi suma 
care este necesară pentru această acŃiune. 
 D-l secretar Iordan Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.180/2016 privind alocarea unei sume de bani 
din bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2016 în vederea organizării 
Festivalului “Căluşarul TradiŃional din Zona Orăştiei”, ediŃia a III-a.  
 În continuare sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al Municipiului Orăştie 
pe anul 2016  în vederea organizării Galei Tinerilor Sportivi din Municipiul 
Orăştie. 
 D-l ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură 
“Alexandru GrozuŃă” Orăştie. 
 D-l consilier Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei 
economice. 
 D-l consilier Molocea Mihai este de părere că, organizatorii ar trebui să 
aibă în vedere să îl invite şi pe d-l Iordăchescu Nicolae, care a propus în 
urmă cu 2 ani organizarea acestui eveniment. D-l ing.Pistol Eugen arată că, 
dânsul îl va invita pe d-l Iordăchescu Nicolae, mai ales că, clubul pe care îl 
patronează are sportivi care s-au remarcat la competiŃiile la care au 
participat.  
 D-na consilier Chira Adriana întreabă dacă şi această acŃiune se va 
derula prin intermediul unei asociaŃii. I se răspunde de către d-l ing.Pistol 
Eugen care arată că, această acŃiune se va desfăşura prin intermediul unei 
asociaŃii care are prevăzut în statut organizarea unei asemenea manifestări. 
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 D-l consilier Molocea Mihai consideră că, poate ar fi binevenit să se 
înfiinŃeze pe lângă Casa de Cultură una sau două asociaŃii, care să poată 
organiza manifestările respective. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.181/2016 privind alocarea unei sume de bani 
din bugetul local al Municipiului Orăştie pe anul 2016 în vederea organizării 
Galei Tinerilor Sportivi din Municipiul Orăştie. 
 În continuare sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăştie 
pe anul 2016 în vederea organizării manifestării „Revelionul în stradă”. 
 D-l ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură 
“Alexandru GrozuŃă” Orăştie. 
 D-nii consilieri Paşca Ioan şi ŞuŃă Virgil arată că, în comisia economică 
şi în comisia pentru învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte, proiectul de 
hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.182/2016 privind alocarea unei sume de bani 
din bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2016 în vederea organizării 
manifestării „Revelionul în stradă”. 
 În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăştie 
pe anul 2016 în vederea înregistrării audio a negativelor pentru cântece 
populare interpretate de grupul vocal „Lele de la Orăştie”.       
 D-l ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură 
“Alexandru GrozuŃă” Orăştie. 
 D-nii consilieri Paşca Ioan şi ŞuŃă Virgil dau citire, pe rând, rapoartelor 
de avizare al comisiei economice şi al comisiei pentru învăŃământ, sănătate, 
sport, cultură şi culte. 
 D-l consilier Molocea Mihai întreabă câte piese vor fi înregistrate.       
D-l ing.Pistol Eugen care arată că vor fi înregistrate un număr de 10 piese şi 
care vor fi realizate într-un studio profesionist. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.183/2016 privind alocarea unei sume de bani 
din bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2016 în vederea 
înregistrării audio a negativelor pentru cântece populare interpretate de 
grupul vocal „Lele de la Orăştie”. 
 În continuare sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice în anul 2017 
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pentru aparatul de specialitate al Primarului şi serviciile publice 
aparŃinătoare Consiliului local al municipiului Orăştie. 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia 
AdministraŃie Publică Locală. 
 D-l consilier Petre Radu dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru administraŃie locală. 
 D-l consilier Bulz Dionisie întreabă de ce nu sunt separate aceste 
funcŃii, să se ştie care sunt în aparatul de specialitate al primarului şi care 
sunt în subordinea Consiliului local, de ce nu s-au făcut doua anexe 
defalcate. I se răspunde de către d-l secretar, care arată că, modelul este 
tipizat şi a fost întocmit conform prevederilor legale, aşa cum este solicitat 
de AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 7 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.184/2016 privind aprobarea Planului de 
ocupare a funcŃiilor publice în anul 2017 pentru aparatul de specialitate al 
Primarului şi serviciile publice aparŃinătoare Consiliului local al 
municipiului Orăştie. 
 În continuare d-l viceprimar expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea Strategiei de Dezvoltare Locală a municipiului 
Orăştie pentru perioada 2014 - 2020 aprobată prin HCL nr.120/2014.  
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia 
AdministraŃie Publică Locală. 
 D-l consilier ŞuŃă Virgil arată că, în comisia pentru învăŃământ, 
sănătate, sport, cultură şi culte, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 7 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.185/2016 privind modificarea Strategiei de 
Dezvoltare Locală a municipiului Orăştie pentru perioada 2014 - 2020 
aprobată prin HCL nr.120/2014. 
 În continuare sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea volumului de masă lemnoasă şi a preŃului de referinŃă al 
masei lemnoase, ce se va recolta în anul 2017 din fondul forestier 
proprietatea publică a municipiului Orăştie. 
 D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia 
AdministraŃie Publică Locală. 
 D-l consilier Stănculesc Valentin arată că, în comisia pentru servicii şi 
comerŃ, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l consilier Pîndărelu Nicolae arată că, ni s-a spus de cei care 
administrează pădurile municipalităŃile că avem cel mai mic preŃ de 
valorificare a lemnului, dar nu este chiar aşa, la costul de exploatare se 
adaugă şi costurile transportului, ceea ce face ca preŃul unui metru cub 
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aproape să se dubleze, s-a stabilit de către ocol să dea maxim 7 mc/cetăŃean, 
lemnul este valorificat de persoane particulare care ridica nejustificat preŃul. 
 D-l tehn.Cătăniciu Virgil, responsabil fond forestier în cadrul Regiei 
Publice Locale Ocolul Silvic „Valea Orăştiei” arată că, lemnele de foc 
pentru populaŃie conform legislaŃiei sunt valorificate din rampe de 
exploatare, s-a stabilit un prag de 7 mc şi datorita presiunilor existente în 
fondul forestier, iar raportat la anul 2015, când a fost valorificată către 
populaŃie o cantitate de 1500 mc şi Ńinând cont de acest fapt pentru anul 
acesta a fost prevăzută o cantitate mai mare. Totodată, dânsul arată că, 
probabil o parte din populaŃie care se aproviziona dintr-o anumită sursă au 
fost nevoiŃi să apeleze la alŃi operatori. Referitor la preŃul de valorificare 
acesta este de 84 lei/mc luat direct din pădure, în care este inclusă tăierea şi 
secŃionarea, urmând ca ulterior cumpărătorul să îl transporte şi de aceea la 
cetăŃean ajunge să fie valorificat la un preŃ mai mare.  
 D-l consilier Pîndărelu Nicolae arată că, în ultimii ani au avut loc 
defrişări necontrolate, mai exact în pădurea din zona Chimicii, acolo 
anumite persoane au tăiat după bunul lor plac şi au vândut lemnul la preŃuri 
mari, iar cei care suferă sunt cetăŃenii. 
 D-l tehnician Cătăniciu Virgil arată că, acest fond a fost preluat de către 
R.P.L Ocolul Silvic “Valea Orăştiei” în urmă cu 5 ani şi dă asigurări că, 
acolo s-au făcut marcări şi s-a tăiat controlat, au avut loc lucrări de igienă 
specifice domeniului silvic, iar exploatarea s-a realizat prin intermediul 
firmelor specializate, care au câştigat licitaŃiile. 
 D-l consilier Pîndărelu Nicolae consideră că, ar trebui să se facă unele 
rapoarte mult mai clare să ştim exact ce aprobăm.  
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, există multe reclamaŃii ale cetăŃenilor 
cu privire la preŃul de valorificare a lemnului pentru foc şi poate ar trebui să 
se verifice activitatea desfăşurată de către ocol, chiar efectuarea unor vizite 
în teren ori din partea administraŃiei, poate chiar şi din partea consiliului, cu 
aceste ocoale silvice s-au scăpat într-o oarecare măsură lucrurile de sub 
control. 
 D-l Cătăniciu Virgil lansează o invitaŃie consilierilor care doresc să 
viziteze şi să vadă care este situaŃia în teren  este foarte uşor să analizăm 
după spusele altora şi este normal să fie o parte din populaŃie nemulŃumită, şi 
probabil cei care făceau cărăuşie şi aveau de câştigat au unele nemulŃumiri. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, nu cei care iau lemn şi îl valorifică 
sunt nemulŃumiŃi, ci cetăŃenii care cumpără lemn de la aceştia. 
 D-l consilier Pîndărelu Nicolae arată că sunt cazuri când s-a plătit 
pentru o anumită cantitate şi în realitate cantitatea este mai mică cu 1 sau 2 
mc. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 13 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
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 Este adoptată Hotărârea nr.186/2016 privind aprobarea volumului de 
masă lemnoasă şi a preŃului de referinŃă al masei lemnoase, ce se va recolta 
în anul 2017 din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Orăştie. 
 În continuare sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pe perioada decembrie 2016 – 
februarie 2017. 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia 
AdministraŃie Publică Locală. 
 D-l consilier Petre Radu dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru administraŃie locală. 
 Preşedintele de şedinŃă solicită consilierilor să facă propuneri nominale 
în vederea alegerii preşedintelui de şedinŃă. 
 D-l consilier Paşca Ioan propune pe d-l consilier łambă Alin Adam, iar 
d-l consilier Molocea Mihai îl propune pe d-l consilier Bulz Dionisie. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 7 voturi. 
 Propunerea d-lui consilier Paşca Ioan se supune la vot şi se aprobă cu     
9 voturi „pentru”, iar 4 consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 Propunerea d-lui consilier Molocea Mihai este supusă la vot, aceasta 
fiind respinsă cu 2 voturi „pentru”, iar 11 consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în 
unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.187/2016 privind alegerea preşedintelui de 
şedinŃă pe perioada decembrie 2016 – februarie 2017. 
 În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind desemnarea reprezentanŃilor Consiliului Local Orăştie în cadrul 
Proiectului privind învăŃământul secundar ROSE.  
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia 
AdministraŃie Publică Locală. 
 D-nii consilieri Petre Radu şi ŞuŃă Virgil arată că, în comisia pentru 
administraŃie locală şi în comisia pentru învăŃământ, sănătate, sport, cultură 
şi culte, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Preşedintele de şedinŃă solicită consilierilor să facă propuneri nominale 
pentru desemnarea celor doi reprezentanŃi ai Consiliului local. 
 D-l consilier Paşca Ioan propune pe d-l consilier Stănculesc Valentin 
Silviu la Liceul Tehnologic „N.Olahus” şi pe d-l consilier Ionică Mircea la 
Colegiul NaŃional „A.Vlaicu”. 
 D-l consilier Molocea Mihai îl propune pe d-l consilier Bulz Dionisie la 
Liceul Tehnologic „N.Olahus”.  
  D-l secretar Teodor Iordan arată că, potrivit art.45, alin.(5) din Legea 
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, proiectele de hotărâre cu privire la persoane se vor 
lua întotdeauna prin vot secret. În consecinŃă, d-l secretar propune o pauză 
de 10 minute pentru a întocmi buletinele de vot. 
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 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 7 voturi. 
 După pauză, d-l secretar prezintă buletinul de vot şi explică procedura 
după care se va desfăşura votul.   
  În continuare, d-l secretar înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, câte 
un buletin, fiecărui consilier, care intră în cabina special amenajată, apoi 
introduce buletinul de vot în urnă. Cabina de vot şi urna se află în faŃa 
consilierilor. 
 După încheierea votării, preşedintele de şedinŃă procedează la 
deschiderea urnei în faŃa consilierilor, deschide fiecare buletin de vot şi le 
arată cum s-a votat, apoi îl pune pe masa prezidiului. 
 Apoi, preşedintele de şedinŃă şi d-l secretar procedează la numărarea 
voturilor în public şi întocmesc un proces verbal constatator al rezultatului 
votării, arătând că cei 13 consilieri prezenŃi au votat, fiind consemnate 
următoarele rezultate, d-l consilier Stănculesc Valentin Silviu – 12 voturi 
„pentru”, d-l consilier Ionică Mircea – 13 voturi „pentru”, d-l consilier Bulz 
Dionisie 3 voturi „pentru”, în consecinŃă d-nii consilieri Stănculesc Valentin 
Silviu şi Ionică Mircea au  fost aleşi ca reprezentanŃi ai Consiliului local în 
cadrul proiectului susmenŃionat. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Este adoptată Hotărârea nr.188/2016 privind desemnarea 
reprezentanŃilor Consiliului Local Orăştie în cadrul Proiectului privind 
învăŃământul secundar ROSE. 
 La ultimul punct al ordinii de zi sunt expuse motivele iniŃierii 
proiectului de hotărâre privind suplimentarea cotei de carburanŃi pentru anul 
2016 pentru autoturismele aparŃinând Primăriei Municipiului Orăştie şi 
serviciilor aparŃinătoare Consiliului Local al municipiului Orăştie. 
 D-l secretar Teodor Iordan prezintă raportul întocmit de DirecŃia 
tehnică. 
 D-l consilier Stănculesc Valentin arată că, în comisia pentru servicii şi 
comerŃ, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l viceprimar łambă Alin Adam propune modificarea cotei de 
carburanŃi în sensul suplimentării cantităŃii propusă prin proiectul de 
hotărâre cu încă 300 de litri pentru autoturismele HD 10 PMO şi                 
HD 10 WPW, astfel cantitatea totală urmând a fi de 400 litri. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobare 
amendamentului si a proiectului de hotărâre este de 7 voturi. 
 Amendamentul d-l viceprimar se supune la vot şi se aprobă cu 
unanimitate de voturi. 
 Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în 
unanimitate. 
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 Se adoptă Hotărârea nr.189/2016 privind suplimentarea cotei de 
carburanŃi pentru anul 2016 pentru autoturismele aparŃinând Primăriei 
Municipiului Orăştie şi serviciilor aparŃinătoare Consiliului Local al 
municipiului Orăştie. 
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
             Preşedinte de şedinŃă,                                                     Secretar,                                                
            prof.łambă Alin Adam                           jr.Teodor Iordan 
  


