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           ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
     CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 27 ianuarie 2022 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al 
municipiului Orăștie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită. 
 Ședința Consiliului local se desfășoară prin mijloace electronice, printr-o 
platformă online de videoconferință, iar la apelul nominal al președintelui de ședință 
sunt prezenți cei 18 consilieri locali în funcție.  
 La ședință participă, viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian, secretar general 
Teodor Iordan, funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și 
mass-media locală. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, procesul verbal al ședinței 
ordinare din data de 28 decembrie 2021 a fost pus la dispoziția consilierilor locali și 
întreabă dacă există obiecții cu privire la acestea. Întrucât nu există obiecții procesul 
verbal este supus la vot și aprobat cu unanimitate de voturi.  
 Președintele de ședință, dna consilier local Sîrbu Florina Eleonora prezintă 
următorul proiect al ordinii de zi :   
 1.Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2022 a excedentului anual al 
bugetului local al municipiului Orăştie. 
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.221/2021 referitoare la 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022. 
 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local prestate 
de persoanele care beneficiază de venitul minim garantat. 

4.Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul H.C.L 
nr.223/2021 referitoare la aprobarea Programului anual al achizițiilor publice a  
Municipiului Orăștie pentru anul 2022. 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului achizițiilor publice aferent 
Proiectului „Acțiuni de conștientizare pentru transparența și consolidarea integrității la 
nivelul U.A.T Municipiul Orăștie. 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea însușirii raportului de evaluare şi a 
cumpărării unor construcții și a  terenului intravilan situate în Municipiul Orăștie, 
str.Viitorului, f.n. 
 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul 
privat al Municipiului Orăștie a terenului înscris în CF nr. 67659. 
 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare către populație și 
agenți economici a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea municipiului Orăștie, 
precum și a prețurilor de exploatare și transport. 
 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare 
a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director al 
Spitalului Municipal Orăștie.     
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10.Proiect de hotărâre privind avizarea prelungirii contractului de parteneriat a 
Consorţiului şcolar din municipiul Orăştie.    
 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale 
Clubului Sportiv Municipal ”Dacia Orăștie 2010”.    
 12.Proiect de hotărâre privind modificarea poziției nr.3 din Anexa la HCL           
nr. 190/2021 referitoare la propunerea  de trecere a unor terenuri din proprietatea Statului 
Român în proprietatea privată a actualilor deținători ai construcțiilor. 
 13.Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L nr.227/2021 referitoare la 
interzicerea depunerii coroanelor artificiale în incinta Capelei și a spațiilor aferente 
Cimitirelor Ortodoxe din municipiul Orăștie. 
 14.Proiect de hotărâre privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al 
Municipiului Orăștie a unui președinte de ședință care va conduce ședințele în luna 
februarie 2022. 
 15.Informare privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea 
subvenției in anul 2021 de către Asociația Umanitară Renaître România pentru unitatea 
de asistență socială – Centru de zi. 
 16.Informare privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II al 
anului 2021. 
 În afara ordinii de zi, dl consilier local Zvîncă Mihai Caius propune : 
 17.Întrebări-interpelări.   
 Proiectul ordinii de zi împreună cu completarea ulterioară este supus la vot și 
aprobat în unanimitate. 
 La primul punct al ordinii de zi sunt prezentate motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind utilizarea în anul 2022 a excedentului anual al bugetului local al 
municipiului Orăştie. 
 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. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.1/2022 privind utilizarea în anul 2022 a excedentului 
anual al bugetului local al municipiului Orăştie. 
 În continuare, dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian propune amânarea 
dezbaterii proiectului de hotărâre privind modificarea HCL nr.221/2021 referitoare la 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022, ca urmare a discuțiilor purtate 
în cursul acestei zilei cu Instituția Prefectului – Județul Hunedoara, care a făcut mai 
multe observații cu privire la acest proiect. Având în vedere acest aspect, proiectul de 
hotărâre va fi modificat în mod corespunzător și va fi supus dezbaterii într-o ședință 
ulterioară. 
 Președintele de ședință supune la vot propunerea dlui viceprimar, care este 
aprobată cu unanimitate de voturi. 
 În continuare sunt arătate motivele inițierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea Planului de lucrări de interes local prestate de persoanele care beneficiază 
de venitul minim garantat. 
 Dna director Oltean Mihaela prezintă raportul întocmit de Direcția Publică de 
Asistență Socială Orăștie. 
 Dl consilier local Iordăchescu Nicolae dă citire raportului de avizare al comisiei 
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pentru servicii publice și comerț, muncă și protecție socială. 
 Dl consilier local Suciu Nicolae Ilie arată că, întrucât amplasamentul din capătul 
străzii 9 Mai, unde se depozitau materiale din demolări a fost închis, dar care este 
plină de materiale plastice și alte tipuri de gunoaie și a rămas neecologizat, este o 
sursă de microbi și cetățenii încă depozitează materiale din construcții, cu toate că, 
Primăria a montat un panou în sensul că, această locație a fost închisă. În acest sens, 
dânsul propune completarea planului de lucrări de interes local pe anul 2022, cu o 
nouă poziție, și anume „Ecologizare teren situat în prelungirea străzii 9 Mai din 
municipiul Orăștie”, amplasament care a fost utilizat pentru operațiuni de umplere cu 
materiale inerte provenite din activități de construcții și demolări. 
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
amendamentului și a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Amendamentul dlui consilier local Suciu Nicolae Ilie se supune la vot și se 
aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.2/2022 privind aprobarea Planului de lucrări de interes 
local prestate de persoanele care beneficiază de venitul minim garantat. 
 La punctul 4 al ordinii de zi sunt expuse motivele inițierii proiectului de hotărâre 
privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul H.C.L nr.223/2021 referitoare la 
aprobarea Programului anual al achizițiilor publice a  Municipiului Orăștie pentru 
anul 2022. 
 Dna Ardean Tatiana prezintă raportul întocmit de Direcția tehnică – 
Compartiment achiziții publice. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie menționează faptul că, în textul proiectului de 
hotărâre este vorba de altceva, nu de modificarea programului achizițiilor publice, așa 
cum a prezentat dna Ardean Tatiana, ci de adăugarea unei sintagme „în forma 
inițială”.  
 Dna Ardean Tatiana precizează că, Ordinul A.N.A.P nr.281/2016 prevede că, 
într-adevăr ce este pe alte proceduri decât achizițiile directe se fac separat, anexa 
privind achizițiile directe este un formular separat. 
 
 Dl consilier local Bulz Dionisie arată că, atunci trebuie să votăm modificarea 
textului de hotărâre, fiindcă în proiect se precizează faptul că, se adaugă sintagma „în 
forma inițială”, iar dna Ardean Tatiana ne-a prezentat că se modifică programul 
achizițiilor publice conform ordinului. 
 Dna Ardean Tatiana menționează faptul că, în materialele care au stat la baza 
adoptării hotărârii a menționat că programul achizițiilor publice se va aproba în forma 
inițială. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie consideră că, atunci nu este în regulă proiectul 
de hotărâre supus dezbaterii și este posibil să fie din nou probleme, dacă se aprobă în 
această formă. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează ca, dl consilier local Bulz Dionisie 
are dreptate și într-adevăr dacă comparam anexa HCL nr.223/2021 cu cea propusă, 
sunt total diferite. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie întreabă dacă atunci articolul 1 își mai are rost 
sau nu. 
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 Dl secretar general menționează faptul că, Instituția Prefectului – Județul 
Hunedoara ne-a solicitat ca în cuprinsul H.C.L nr.223/2021 să fie trecută această 
sintagmă. 
 Dna Ardean Tatiana precizează faptul că, s-a făcut referire în materiale că 
programul achizițiilor publice se va aproba în forma inițială, problema a fost în 
legătură cu programul care nu a fost întocmit conform prevederilor Ordinului A.N.A.P 
nr.281/2016. 
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, sintagma „în forma inițială” nu apare 
în cuprinsul H.C.L nr.223/2021, deci trebuie aprobat acest lucru, precum și programul 
achizițiilor în nouă formă conform anexei, deci proiectul de hotărâre este în regulă.   
 Dl secretar general precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului 
de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.3/2022  privind îndreptarea erorii materiale din 
cuprinsul H.C.L nr.223/2021 referitoare la aprobarea Programului anual al achizițiilor 
publice a  Municipiului Orăștie pentru anul 2022. 
 În continuare sunt prezentate motivele inițierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea Programului achizițiilor publice aferent Proiectului „Acțiuni de 
conștientizare pentru transparența și consolidarea integrității la nivelul U.A.T 
Municipiul Orăștie. 
 Dna Ardean Tatiana 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 Zvîncă Mihai Caius o întreabă pe dna Ardean Tatiana, în 
legătură cu sumele menționate în program, cum i se par aceste sume, mari sau mici, 
personal i se par destul de mari. 
 Dl Ardean Tatiana precizează că, în general atunci când se fac cererile de 
finanțare, în cuprinsul acesteia este un plan de achiziții, sumele care se regăsesc în 
program sunt trecute în baza unor oferte bine fundamentate de către cei care le fac. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius arată că, în regulă, dar cum i se par aceste 
sume, sunt bani europeni, care au fost munciți de cetățenii europeni. 
 Dna Ardean Tatiana consideră că, probabil aceste sume au fost înaintate conform 
ofertelor și mai mult ca sigur acestea sunt valorile pe piață în momentul de față, dacă 
li se pare celor care verifica că sunt niște valori mari, vor cere clarificări înainte de 
semnarea contractului de finanțare. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie dorește o lămurire cu privire la achiziția 
„Servicii de formare” și întreabă la ce anume se referă, cine sunt persoanele care vor 
fi formate. I se răspunde de către dna Ardean Tatiana, care precizează că, mai mult ca 
sigur personal din cadrul Primăriei și din câte știe și din rândul consilierilor locali, 
este în grup care a fost trecut în cererea de finanțare, iar acele persoane vor fi instruite 
prin intermediul unor cursuri de formare și educație anticorupție. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie arată că, să se facă și celelalte acțiuni prevăzute 
în program, servicii de sondaje și publicitate,  
 Dna Ardean Tatiana precizează faptul că, toate serviciile prevăzute în program 
vor achiziționate și se vor face efectiv. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie întreabă cine va instrui acele persoane, care vor 
fi formate ca sa facă acțiunile prevăzute în proiect. 
 Dna Ardean Tatiana menționează faptul că, de formare se va ocupa o firma care 
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are acest obiect de activitate și vor fi instruiți în acest scop. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie este de părere ca, din punct de vedere cronologic 
se pune căruța înaintea cailor, formarea se face în luna august, iar celelalte activități 
sunt în luna ianuarie, martie, iunie, deci în lunile anterioare, normal ar fi ca formarea 
să fie făcută prima dată și ulterior celelalte acțiuni. 
 Dna Ardean Tatiana precizează că, cursul de formare este scopul principal al 
proiectului, informarea și publicitatea la acest tip de proiecte în general, aceste acțiuni 
se fac la începutul și sfârșitul proiectului.       
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.4/2022 privind aprobarea Programului achizițiilor publice 
aferent Proiectului „Acțiuni de conștientizare pentru transparența și consolidarea 
integrității la nivelul U.A.T Municipiul Orăștie. 
 La punctul 6 al ordinii de zi sunt arătate motivele inițierii proiectului de hotărâre  
privind aprobarea însușirii raportului de evaluare şi a cumpărării unor construcții și a  
terenului intravilan situate în Municipiul Orăștie, str.Viitorului, f.n. 
 Dșoara Gîrdea Bianca prezintă raportul întocmit de Direcția tehnică. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 
 Dl consilier local Bulz Dionisie arată că, din discuțiile anterioare era o diferență 
destul de mare de preț în urma întocmirii raportului de evaluare de către 
municipalitate și oferta de vânzare înaintată de către proprietar. 
 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian precizează faptul că, această valoare a 
reieșit în urma raportului de evaluare întocmit la solicitarea administrației locale. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie întreabă că, a crescut cumva suma oferita de 
administrație sau au scăzut din pretenții cei de la SC Chimica SA Orăștie. I se 
răspunde de către dl viceprimar, care precizează că, am crescut și noi, dar au scăzut și 
dânșii din preț. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin întreabă dacă această sumă se va 
compensa cu datoria care o are proprietarul către bugetul local.  
 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian menționează faptul că, cu siguranță așa 
se va proceda. 
 Dl secretar general precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului 
de hotărâre este de 13 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.5/2022 privind aprobarea însușirii raportului de 
evaluare şi a cumpărării unor construcții și a  terenului intravilan situate în Municipiul 
Orăștie, str.Viitorului, f.n. 
 În continuare sunt expuse motivele inițierii proiectului de hotărâre  privind 
aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Orăștie a 
terenului înscris în CF nr. 67659. 
 Dșoara Gîrdea Bianca prezintă raportul întocmit de Direcția tehnică. 
 Dl consilier local Petre Radu Onuț dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru urbanism și amenajarea teritoriului, protecție mediu și turism. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie întreabă ce se va construi pe acest teren, dacă se 
poate preciza acest lucru. 
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 Dl secretar general menționează că, acest proiect a mai fost discutat în ședința 
anterioară, Instituția Prefectului – Județul Hunedoara a avut obiecțiuni, în sensul că, 
nu doar în materialele care stau la baza fundamentării proiectului de hotărâre trebuie 
trecută motivația pentru care se face acesta trecere, ci trebuie trecuta și în hotărâre. În 
acest sens, Instituția Prefectului ne-a solicitat să revocăm hotărârea adoptată anterior, 
iar actualul proiect de hotărâre în preambul are trecută motivația pentru care se 
solicită această trecere. 
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.6/2022 privind aprobarea trecerii din domeniul public în 
domeniul privat al Municipiului Orăștie a terenului înscris în            CF nr. 67659. 
 La punctul 8 al ordinii de zi sunt prezentate motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare către populație și agenți economici a 
masei lemnoase din fondul forestier proprietatea municipiului Orăștie, precum și a 
prețurilor de exploatare și transport. 
 Dl director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de Direcția Administrație 
Publică Locală. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl ing.Cristea Ioan, șef al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic „Valea Orăștiei” 
R.A Orăștie oferă detalii cu privire la prețurile de vânzare către populație și agenți 
economici a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea municipiului Orăștie, 
precum și a prețurilor de exploatare și transport și motivarea acestor prețuri. 
 Dl secretar general precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului 
de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.7/2022 privind aprobarea prețurilor de vânzare către 
populație și agenți economici a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea 
municipiului Orăștie, precum și a prețurilor de exploatare și transport. 
 În continuare sunt arătate motivele inițierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a concursurilor/examenelor 
pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director al Spitalului Municipal 
Orăștie. 
 Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație 
Publică Locală. 
 Dna consilier local Giurgiu Margareta dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale și culte. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin arată că, la primul punct este prevăzut 
faptul că, ocuparea funcțiilor specifice comitetului director se face prin 
concurs/examen organizat managerul spitalului, dar și managerul este trecut în 
comitetul director. 
 Dl director Costoiu Călin precizează că, într-adevăr și managerul spitalului face 
parte din comitetul director. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin întreabă că, managerul își organizează 
singur examenul. I se răspunde de către dl director Costoiu Călin care arată că, pentru 
postul de manager concursul este organizat de primar. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin întreabă unde este prevăzut acest lucru. 
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 Dl secretar general Teodor Iordan intervine și precizează faptul că, în 
metodologie se face referire la funcțiile specifice comitetului director, acestea fiind 
cele de director medical și contabil-șef. În ceea ce privește managerul spitalului acesta 
are metodologie separată și concursul se organizează de către primar. În situația de 
față este vorba de organizarea concursului pentru directorul medical, s-a făcut o 
solicitare în acest sens către dl primar, care a aprobat organizarea concursului, urmând 
ca acesta să se desfășoare conform metodologiei, care este elaborată după 
metodologia-cadru aprobată de Ministerul Sănătății. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin este de părere ca ar trebui specificat ca 
este pentru comitetul director. 
 Dl secretar general menționează faptul că, nici în metodologia-cadru nu este 
precizat, acest lucru se subînțelege.   
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat cu 17 voturi „pentru” și o 
abținere, dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin. 
 Se adoptă Hotărârea nr.8/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare și 
funcționare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice 
comitetului director al Spitalului Municipal Orăștie. 
 La punctul 10 al ordinii de zi sunt expuse motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind avizarea prelungirii contractului de parteneriat a Consorţiului şcolar 
din municipiul Orăştie. 
 Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație 
Publică Locală. 
 Dna consilier local Giurgiu Margareta arată că, în comisia pentru învățământ, 
sănătate, activități social-culturale si culte, proiectul de hotărâre a fost avizat 
favorabil. 
 Dl secretar general precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului 
de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.9/2022 privind avizarea prelungirii contractului de 
parteneriat a Consorţiului şcolar din municipiul Orăştie. 
 În continuare sunt prezentate motivele inițierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal ”Dacia 
Orăștie 2010”. 
 Dl director Costoiu Calin dă citire raportului întocmit de Direcția Administrație 
Publică Locală – Compartiment Resurse umane. 
 Dl Ștefan Marius, consilier în cadrul Clubului Sportiv Municipal „Dacia Orăștie 
2010” explică motivele pentru care s-a solicitat înființarea celor două posturi, de 
administrator baza sportivă cu normă întreagă și îngrijitor spații cu ½ normă. 
 Dna consilier local Giurgiu Margareta dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale și culte. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie îi solicită dlui Ștefan Marius ca la o ședință 
viitoare, să prezinte un raport cu privire la rezultatele sportive înregistrate de C.S.M 
„Dacia Orăștie 2010” în cursul anului 2021. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin arată că, a fost prezentată o 
organigrama și cu personal și cu funcții, în afară de două posturi care sunt ocupate, 
mai sunt încă zece posturi vacante din totalul de douăsprezece posturi. De asemenea, 
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nu este menționat cele două posturi vacante de antrenor la ce secții sunt prevăzute, 
mai sunt cinci posturi de referent sportiv cu ½ normă și un post de director. Totodată, 
precizează că, se solicită aprobarea înființării a încă două posturi de administrator și 
de îngrijitor, când avem zece posturi neocupate, nu înțelege logica, de ce nu aprobăm 
doar cele două posturi și nu toată organigrama. 
 Dl Ștefan Marius menționează faptul că, avem nevoie de un post de 
administrator, nu de referent sportiv, la sediul clubului avem nevoie de un angajat care 
să se ocupe de curățenie, de gazon, să îl ude, să îl tundă și să îl traseze. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin arată că, nu contestă cele două posturi 
și este de acord cu înființarea acestora, dar nu ar fi trebuit prezentată spre aprobarea 
această organigrama și nici statul de funcții, pentru că, nu este real, ar trebui scoase 
acele posturi. De asemenea, să prezinte la ce secții sunt posturile de referent, la secția 
de fotbal, de box sau la cea de tenis de câmp, din aceste motive nu este acord cu 
proiectul de hotărâre în forma prezentată și va vota împotrivă. 
 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian precizează că, este de fapt o completare a 
organigramei existente, noi vom aproba doar înființarea celor două posturi. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin întreabă de ce atunci sunt prevăzute în 
organigramă acele posturi vacante, dacă nu este nevoie de acestea și nu se specifică 
fiecare post la ce secții sportive sunt cuprinse. 
 Dl viceprimar arată că, în anul 2010 când a fost înființat clubul existau 128 de 
posturi, poate în anii care vor urma se vor înființa secții noi și va fi nevoie de 
antrenori cu normă întreagă și să nu fim nevoiți să mai dăm altă hotărâre în acest sens. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin consideră că, să se dea o hotărâre care 
să respecte realitatea, nu să fie prevăzute zece posturi vacante, să se facă organigrama 
conform situației actuale. 
 Dl secretar general Teodor Iordan menționează faptul că, avem o organigramă la 
clubul sportiv, practic s-a propus suplimentarea acesteia cu încă două posturi, unul de 
administrator și altul de îngrijitor cu jumătate de normă. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin este de părere că, de ce să nu o 
revizuim, de ce să aprobăm doua posturi la o organigramă veche, să aprobăm cele 
două posturi la o organigramă nouă. 
 Dl secretar general precizează faptul că, nu este o organigramă nouă, singurul 
care poate propune organigrama, excepție de la regula generală, că proiectele de 
hotărâre le pot propune consilierii locali sau primarul, este ordonatorul de credite, deci 
doar primarul poate propune spre aprobare organigrama, la solicitarea clubului s-a 
propus suplimentarea organigramei cu cele două posturi.    
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin propune amânarea proiectului de 
hotărâre pentru luna următoare, ca să se facă, ceea ce trebuie să se facă. 
 Dl consilier local Iordăchescu Nicolae arată că, dl consilier local Depcia 
Gheorghe Sorin a făcut referire la cele zece posturi vacante de antrenor și dorește să 
facă unele precizări pentru lămurirea situației. La C.S.M „Dacia Orăștie 2010”, nu s-
au angajat antrenori pe perioada nedeterminată, doar cu contract de activitate sportivă, 
pentru a nu obliga clubul și Primăria să suplimenteze cu fonduri activitatea clubului, 
de aici această neînțelegere cu privire la aceste posturi vacante. Persoanele care 
răspund de activitățile de la secțiile de fotbal, karate sau șah, au activat pe bază de 
contract de activitate sportivă, în această situație fiind inclusiv sportivii de la echipa 
de fotbal seniori, precum și o parte din sportivii de la secția de box.    
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius este de acord cu amânarea proiectului de 
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hotărâre, iar data viitoare dl Ștefan Marius să prezinte contractele de prestări servicii, 
respectiv antrenori și jucători.    
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
propunerii dlui consilier local Depcia Gheorghe Sorin și a proiectului de hotărâre este 
de 10 voturi. 
 Propunerea dlui consilier local Depcia Gheorghe Sorin se supune la vot fiind 
consemnate 6 voturi „pentru” și 12 voturi „împotrivă”. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie întreabă când se va organiza concurs pentru 
ocuparea postului de director al C.S.M „Dacia Orăștie 2010”, de când      s-a înființat 
nu știe dacă a fost ocupat și rezultatele clubului sunt slabe, se continuă pe aceeași linie 
și consideră că, trebuie organizat concurs pentru acest post. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează faptul că, este de competența 
primarului să organizeze concurs pentru ocuparea postului de director și probabil o să 
răspundă într-o ședință viitoare la această solicitare.  
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat cu 12 voturi „pentru” și    6 
voturi „împotrivă”. 
 Se adoptă Hotărârea nr.10/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de 
funcții ale Clubului Sportiv Municipal ”Dacia Orăștie 2010”.  
 La punctul 12 al ordinii de zi sunt arătate motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea poziției nr.3 din Anexa la HCL nr.190/2021 referitoare la 
propunerea  de trecere a unor terenuri din proprietatea Statului Român în proprietatea 
privată a actualilor deținători ai construcțiilor. 
 Dl director Costoiu Călin 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. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.11/2022 privind modificarea poziției nr.3 din Anexa 
la HCL nr.190/2021 referitoare la propunerea  de trecere a unor terenuri din 
proprietatea Statului Român în proprietatea privată a actualilor deținători ai 
construcțiilor. 
 În continuare sunt expuse motivele inițierii proiectului de hotărâre privind 
revocarea H.C.L nr.227/2021 referitoare la interzicerea depunerii coroanelor artificiale 
în incinta Capelei și a spațiilor aferente Cimitirelor Ortodoxe din municipiul Orăștie. 
 Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație 
Publică Locală. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, baza legală care a stat la baza 
adoptării H.C.L nr.227/2021 a fost de ordin general, dar având în vedere faptul că, 
între timp  o firmă din Sighetu Marmației s-a angajat să colecteze toate coroanele 
artificiale de pe raza unităților administrativ-teritoriale unde se adoptă asemenea 
hotărâri și în urma discuțiilor purtate cu dl primar s-a hotărât inițierea proiectului de 
hotărâre prin care se propune revocarea H.C.L nr.227/2021.  
 Dl consilier local Iordăchescu Nicolae dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru servicii publice și comerț, muncă și protecție socială. 
 Dl consilier local Secui Adrian Iulian întreabă cum se numește respectiva firmă, 
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care va prelua și recicla coroanele artificiale. 
 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian precizează că, a predat protocolul dlui 
director Artur Probsdorfer și nu a reținut numele firmei, se va informa și va oferi un 
răspuns cât mai curând. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius întreabă dacă preluarea se va face gratis 
sau contracost? . 
 Dl viceprimar precizează faptul că, la câteva zile după ședința ordinară de la 
finalul anului 2021, s-au primit două e-mail-uri de la două firme, iar firma cu care s-a 
încheiat protocolul a luat inițiativa la nivel național să colecteze gratuit lunar sau la 3 
săptămâni în funcție de cantitatea de coroane artificiale care se adună.  Firma va veni 
și va ridica coroanele fără niciun cost din partea noastră, iar dl director Probsdorfer 
Artur va urmări desfășurarea în bune condiții a acestui protocol. 
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.12/2022 privind revocarea H.C.L nr.227/2021 referitoare 
la interzicerea depunerii coroanelor artificiale în incinta Capelei și a spațiilor aferente 
Cimitirelor Ortodoxe din municipiul Orăștie. 
 La punctul 14 al ordinii de zi sunt prezentate 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 februarie 2022. 
 Dl director Costoiu Călin 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. 
 Dna consilier local Sîrbu Florina Eleonora îl propune pe dl consilier local Petre 
Radu Onuț. 
 Dl secretar general precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea propunerii 
și a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Propunerea dnei consilier local Sîrbu Florina Eleonora este supusă la vot și 
aprobată cu unanimitate de voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Este adoptată Hotărârea nr.13/2022 privind alegerea dintre membrii Consiliului 
Local al Municipiului Orăștie a unui președinte de ședință care va conduce ședințele 
în luna februarie 2022. 
 În continuare, dna director Oltean Mihaela prezinta informarea privind acordarea 
serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției in anul 2021 de către Asociația 
Umanitară Renaître România pentru unitatea de asistență socială – Centru de zi. 
 La punctul 16 al ordinii de zi, dna director Oltean Mihaela dă citire informării 
privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II al anului 2021. 
 La ultimul punct al ordinii de zi, „Întrebări-interpelări”, dl consilier local Zvîncă 
Mihai Caius dorește să supună atenției consilierilor locali o problemă și anume, aleșii 
locali nu au adrese de email specifice cu domeniul consiliului local, așa cum are 
Primăria, pentru că și situația actuală cu pandemia ne obligă să luam informația mai 
mult digital și departamentele din Primărie (Urbanism, Juridic și altele) nu au un 
email oficial pe care dânsul sau cetățenii să solicite informații. Dânsul este de părere 
că, este mult mai ușor să cerem informații, să avem o asemenea adresă de email și să 
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nu aglomerăm ședințele de consiliu prin solicitarea prezenței angajaților care să ne 
pună la dispoziție informațiile solicitate. Totodată, precizează faptul că, toate consiliile 
municipale, adică consilierii locali au o asemenea adresă de email oficială și atunci și 
departamentele din Primărie știu că pot trimite oficial materialul la care avem acces în 
calitate de consilieri locali. 
 Dl secretar general Teodor arată că, orice informare a consilierilor locali se face 
la solicitarea acestora, când se dorește obținerea unor informații sau orice altă 
problemă, se poate solicita fie prin email pe adresa oficială a Primăriei, fie în scris 
prin Registratura instituției. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius menționează că, prin intermediul adresei 
specifice de consilier local se poate solicita o informație și atunci departamentul din 
Primărie este acoperită că a răspuns oficial, considera că, este ceva normal ca fiecare 
consilier local să aibă o asemenea adresă de email.  
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia dorește o mai bună comunicare din 
partea SC Brai Cata SRL cu privire la programul de colectare a deșeurilor pe cartiere, 
în ce zile se face colectarea, este o nebuloasă, cetățenii din zona de responsabilitate a 
dânsei sunt foarte nemulțumiți, nu mai știu când să scoată gunoiul. Dânsa solicită să 
se transmită societății să pună pe toate gardurile programul de colectare a deșeurilor 
cu indicarea zilei în care se va face acest lucru, este foarte important pentru locuitorii 
zonei pe care dânsa îi reprezintă. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie subscrie solicitării dnei consilier local Cîndea 
Lenuța Aurelia, a fost o săptămână în care pe strada unde locuiește nu a fost ridicat 
gunoiul. În altă ordine de idei, solicită ca Direcția Publică de Asistență Socială Orăștie 
să prezinte o informare cu privire la Centrul de zi pentru copilul cu autism, nu știm 
mai funcționează, care este situația actuală. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin solicită ca în completarea cererii dlui 
consilier local Bulz Dionisie în legătură cu raportul privind rezultatele obținute de 
C.S.M „Dacia Orăștie 2010” în anul 2021, Primăria să ne comunice fondurile alocate 
clubului în anul 2022 și destinația acestora. 
 Dl consilier local Secui Adrian Iulian solicită să se pună la dispoziția 
consilierilor locali adresele de email și numerele de telefon ale compartimentelor din 
Primărie și a serviciilor, în ideea că, dacă avem vreo problemă să îi putem contacta 
direct. De asemenea, mai arată că, municipiul Orăștie are cumpărat domeniul 
„orastie.info.ro” în baza acestuia fiecare consilier local să aibă o adresă de email care 
să conțină acest domeniu. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează faptul că, nu există adrese de email 
ale compartimentelor, angajații au adrese de email personale, adresa oficiala este cea a 
Primăriei și ulterior de pe aceasta sunt repartizate compartimentului căruia îi este 
adresată cererea. 
 Dl consilier local Secui Adrian Iulian este de părere că, nu este normal așa ceva, 
să nu existe asemenea adrese de email ale fiecărui compartiment. 
 Dl consilier local Suciu Nicolae Ilie arată că, dl Chioveanu Cornel știe cel mai 
bine ce este de făcut în acest sens, pe domeniul rezervat Primăriei se pot crea adrese 
fiecărui consilier local. 
 Dl ing.Chioveanu Cornel, informatician în cadrul Primăriei municipiului Orăștie 
intervine și precizează faptul că, în ceea ce privește adresele de email, domeniul 
rezervat Primăriei a fost configurat mai demult pe Google, toate adresele sunt 
configurate prin Google, am obținut o posibilitate de a face gratuit aceste adrese de 
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email pe domeniul Primăriei, dar suntem limitați la un număr de 50 de adrese. Dânsul 
arată că, să extindem adresele la un număr mai mare trebuie făcute foarte multe 
schimbări și este de durată, nu este deloc simplu, în momentul de față mai avem 
câteva adrese libere și este de părere ca, această treabă s-ar putea face cel mai simplu 
pe adresele personale ale consilierilor locali, ceea ce este important este ca 
informațiile să fie primite.   
 Dl consilier local Secui Adrian Iulian arată că, în anul 2021 Primăria 
municipiului Orăștie folosește adresele personale și pe Google, să nu aibă un 
domeniu, i se pare strigător la cer. 
 Dl ing.Chioveanu Cornel precizează că, domeniul „orastie.info.ro” pentru server-
ul de mail este configurat prin Google prin serverele acestuia, ele se regăsesc cu 
domeniul menționat pe aceste servere. 
 Dl consilier local Secui Adrian Iulian este de părere că, pentru o imagine mai 
bună a Primăriei ar fi indicat să fie create adrese cu domeniul „orastie.info.ro”, din 
punctul de vedere al dânsului i se pare penibil să îi scrii oficial unui angajat din 
Primărie pe o adresă de Google. 
 Dl ing.Chioveanu Cornel menționează faptul că, adresele sunt cu numele 
persoanei și conține „orastie.info.ro” , deci acestea sunt cu domeniul Primăriei, dar 
sunt configurate pe serverele Google, dar numărul acestora este limitat la 50 de email-
uri. 
 Dl consilier local Secui Adrian Iulian întreabă dacă nu se pot face contracost, să 
încercăm extinderea numărului de email-uri. I se răspunde de către dl ing.Chioveanu 
Cornel care precizează că, probabil se poate face, dar este de studiat și de durată, 
probabil trebuie făcut un contract cu Google. 
 Dl consilier local Secui Adrian Iulian solicită ca până la ședința viitoare să fie 
prezentat un răspuns în legătură cu această solicitare. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie amintește faptul că, există un proiect care a fost 
lansat în cursul anului trecut pentru informatizare și comunicare, pe acest proiect nu a 
fost prins și așa ceva. 
 Dl ing.Chioveanu Cornel arată că, proiectul a fost implementat, dar server de 
email nu am avut configurat, dar va cerceta problema și să vedem ce se poate face în 
acest sens. 
 Dl consilier local Secui Adrian Iulian solicită să le fie comunicat consilierilor 
locali pe email statutul Clubului Sportiv Municipal „Dacia Orăștie 2010”. 
 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian revine cu un răspuns pentru           dl 
consilier local Secui Adrian Iulian referitor la denumirea firmei care va colecta 
coroanele artificiale din municipiul Orăștie, aceasta este SC Artificial Distribution 
SRL Sighetu Marmației. 
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
            Președinte de ședință,                                                    Secretar General,                              
         SÎRBU Florina Eleonora                                           jr.Teodor IORDAN 


