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           ROMÂNIA 
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 11.07.2019 cu ocazia şedinŃei extraordinare convocată de îndată a 
Consiliului local al municipiului Orăştie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu o zi înainte de data stabilită. 
 La şedinŃă sunt prezenŃi 16 din cei 19 consilieri. Lipsesc consilierii locali Aldea Simona 
Maria, Ardelean Dana Alina şi Molocea Mihai Iulian. 
 La şedinŃă participă primar Ovidiu Bălan, viceprimar łambă Alin Adam, secretar 
Teodor Iordan, directori din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi mass-media 
locală. 
 Întrucât procesul verbal al şedinŃei ordinare din data de 27 iunie 2019 a fost pus la 
dispoziŃia consilierilor cu ocazia transmiterii documentelor şedinŃei, d-l secretar Teodor 
Iordan întreabă dacă există obiecŃii cu privire la acesta. Întrucât nu există obiecŃii, procesul 
verbal este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Preşedintele de şedinŃă, d-l consilier Stănculesc Valentin Silviu prezintă următorul 
proiect al ordinii de zi :  
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului  local al municipiului 
Orăştie pe anul 2019. 
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului achiziŃiilor publice aferent 
Proiectului „SoluŃii informatice pentru simplificarea procedurilor administrative şi reducerea 
birocraŃiei la nivelul Municipiului Orăştie”. 
 3.Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de colaborare între U.A.T 
Municipiul Orăştie şi Institutul NaŃional al Patrimoniului, cu scopul protejării patrimoniului 
cultural al Municipiului Orăştie şi pentru realizarea Muzeului CivilizaŃiei Dacice. 
 4.Proiect de hotărâre privind modificarea notei conceptuale şi a temei de proiectare 
pentru obiectivul de investiŃii: “Modernizare str.Luncii, str.General Zănescu, amenajări 
exterioare  bl. 40 str.Gării, alee carosabilă de legătură între str.Gării şi str.Unirii, amenajări 
exterioare bloc ANL 81-82 – str.Pricazului, alee carosabilă în prelungirea  str.Vânătorilor, 
strada de legătură între str.Unirii şi str.Târgului asigurând acces la Stadion Mecanica cu 
parcările aferente, str.LibertăŃii şi strada de legătură între str.Gheorghe Doja şi str.Tudor 
Vladimirescu” aprobate prin HCL nr.119/2019. 
 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiŃii 
- “Rest de executat lucrări pentru Modernizare zonă centru vechi Orăştie : Amenajarea zonei 
din faŃa Primăriei prin lucrări la carosabil, trotuar şi zona verde”, JudeŃul Hunedoara, 
Municipiul Orăştie, str.Aurel Vlaicu, nr.3.  
 Proiectul ordinii de zi este supus la vot şi aprobat în unanimitate.  
 La primul punct al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de 
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hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului  local al municipiului Orăştie pe anul 2019. 
 D-na director Jorza Lucia dă citire raportului întocmit de DirecŃia economică. 
 PreşedinŃii celor cinci comisii de specialitate arată că, în cadrul acestora, proiectul de 
hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-na consilier Chira Adriana întreabă de ce nu a fost prevăzută în cadrul acestei 
rectificări bugetare suma de 19 mii lei pentru sterilizarea câinilor cu stăpân de rasă comună, 
care a fost aprobată prin H.C.L nr.259/2018. I se răspunde de către d-na director Jorza Lucia 
care arată că, pentru această rectificare au fost prevăzute sumele solicitate în baza referatelor 
de necesitate înaintate de compartimente, dar aşteptăm o nouă rectificare în această lună. 
 D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, a solicitat d-lui primar şi a ridicat 
problema şi în Consiliul local în legătură cu reabilitarea străzilor Arcului şi Gheorghe Doja, 
care sunt într-o avansată stare de degradare. 
 D-l primar Ovidiu Bălan arată că, trebuie refăcute contractele subsecvente pe reparaŃii 
unde vor prinse şi aceste două străzi. 
 D-l consilier Stoica Constantin Nicolae întreabă dacă exista vreo speranŃă pentru 
realizarea lucrărilor în cursul anului 2019. I se răspunde de către d-l primar care arată că, pe 
anul acesta pe lucrări noi avem prevăzută suma de 500 mii lei, la o eventuală rectificare 
trebuie să completăm în consecinŃă. În aceeaşi ordine de idei, mai arată că, avem două 
contracte subsecvente care sunt în derulare şi până nu le finalizăm nu putem încheia alte 
contracte noi, deci probabil într-o lună-două vom putea demara procedura de atribuire a 
acestora. 
 D-l consilier Stoica Constantin Nicolae readuce în discuŃie problema care a fost ridicată 
în şedinŃele anterioare în legătură cu acel semn de circulaŃie prin care să fie redusă viteza 
legală de la 70 la 50 km/oră între magazinul Kaufland şi ieşirea din municipiu înspre Deva, 
suntem în aceeaşi situaŃie şi întreabă dacă s-a făcut vreun demers în acest sens.  
 D-l primar Ovidiu Bălan arată că, s-a întocmit şi trimis adresa către PoliŃia Română, 
este la ei, dar nu s-a primit încă niciun răspuns, iar în urmă cu câteva zile s-a revenit cu o 
nouă adresă şi se aşteaptă acordul din partea PoliŃiei. 
 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.120/2019 privind aprobarea rectificării bugetului  local al 
municipiului Orăştie pe anul 2019. 
 La punctul al doilea al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea Programului achiziŃiilor publice aferent Proiectului „SoluŃii 
informatice pentru simplificarea procedurilor administrative şi reducerea birocraŃiei la 
nivelul Municipiului Orăştie”. 
 
 D-na ec.Doboş Carmen prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – compartiment 
achiziŃii publice. 
 Cei cinci preşedinŃi ai comisiilor de specialitate dau citire, pe rând, rapoartelor prin 
care a fost avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 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.121/2019 privind aprobarea Programului achiziŃiilor publice 
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aferent Proiectului „SoluŃii informatice pentru simplificarea procedurilor administrative şi 
reducerea birocraŃiei la nivelul Municipiului Orăştie”. 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
încheierea unui protocol de colaborare între U.A.T Municipiul Orăştie şi Institutul NaŃional 
al Patrimoniului, cu scopul protejării patrimoniului cultural al Municipiului Orăştie şi pentru 
realizarea Muzeului CivilizaŃiei Dacice. 
 D-na ec.Doboş Carmen prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul 
Dezvoltare Locală şi Proiecte. 
 PreşedinŃii celor cinci comisii de specialitate arată că, în cadrul acestora, proiectul de 
hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l primar Ovidiu Bălan arată că, acest protocol propus spre aprobare este un  
document care stă la baza unei solicitări către Ministerul Dezvoltării, astfel încât să putem 
obŃine acordul lor pentru a merge pe procedura simplificată pentru atribuirea proiectului 
tehnic pentru realizarea Muzeului CivilizaŃiei Dacice direct cu Institutul NaŃional al 
Patrimoniului fără a mai merge pe procedura de achiziŃie normală. Dânsul arată că, aceştia 
au experienŃa necesară, au proiectat în Ńară multe muzee, sunt foarte bine documentaŃi, astfel 
am evita tot felul de proceduri şi sperăm că Ministerul Dezvoltării ne va accepta această 
procedură, între timp am obŃinut aviz favorabil din partea A.N.A.F, din punctul lor de vedere 
este totul în regulă, dar să vedem care va fi punctul de vedere al autorităŃii de management. 
În aceeaşi ordine de idei, mai arată că, un prim pas este încheierea acestui protocol, 
directorul Institutului NaŃional al Patrimoniului a fost la Orăştie, şi şi-a manifestat interesul 
pentru acest proiect şi sperăm că acest acord să fie de folos în scopul realizării proiectului.  
 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.122/2019 privind încheierea unui protocol de colaborare 
între U.A.T Municipiul Orăştie şi Institutul NaŃional al Patrimoniului, cu scopul protejării 
patrimoniului cultural al Municipiului Orăştie şi pentru realizarea Muzeului CivilizaŃiei 
Dacice. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea notei conceptuale şi a temei de proiectare pentru obiectivul de 
investiŃii: “Modernizare str.Luncii, str.General Zănescu, amenajări exterioare  bl. 40 
str.Gării, alee carosabilă de legătură între str.Gării şi str.Unirii, amenajări exterioare bloc 
ANL 81-82 – str.Pricazului, alee carosabilă în prelungirea  str.Vânătorilor, strada de legătură 
între str.Unirii şi str.Târgului asigurând acces la Stadion Mecanica cu parcările aferente, 
str.LibertăŃii şi strada de legătură între str.Gheorghe Doja şi str.Tudor Vladimirescu” 
aprobate prin HCL nr.119/2019. 
 D-na arhitect Mutu Mădălina dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul 
Dezvoltare Locală şi Proiecte. 
 Cei cinci preşedinŃi ai comisiilor de specialitate dau citire, pe rând, rapoartelor prin 
care a fost avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 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.123/2019  privind modificarea notei conceptuale şi a temei de 
proiectare pentru obiectivul de investiŃii: “Modernizare str.Luncii, str.General Zănescu, 
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amenajări exterioare  bl. 40 str.Gării, alee carosabilă de legătură între str.Gării şi str.Unirii, 
amenajări exterioare bloc ANL 81-82 – str.Pricazului, alee carosabilă în prelungirea  
str.Vânătorilor, strada de legătură între str.Unirii şi str.Târgului asigurând acces la Stadion 
Mecanica cu parcările aferente, str.LibertăŃii şi strada de legătură între str.Gheorghe Doja şi 
str.Tudor Vladimirescu” aprobate prin HCL nr.119/2019. 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiŃii - “Rest de executat lucrări pentru 
Modernizare zonă centru vechi Orăştie : Amenajarea zonei din faŃa Primăriei prin lucrări la 
carosabil, trotuar şi zona verde”, JudeŃul Hunedoara, Municipiul Orăştie, str.Aurel Vlaicu, 
nr.3.  
 D-na arhitect Mutu Mădălina prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul 
Dezvoltare Locală şi Proiecte. 
 PreşedinŃii celor cinci comisii de specialitate arată că, în cadrul acestora, 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.124/2019 privind aprobarea devizului general pentru 
obiectivul de investiŃii - “Rest de executat lucrări pentru Modernizare zonă centru vechi 
Orăştie : Amenajarea zonei din faŃa Primăriei prin lucrări la carosabil, trotuar şi zona verde”, 
JudeŃul Hunedoara, Municipiul Orăştie, str.Aurel Vlaicu, nr.3. 
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
             Preşedinte de şedinŃă,                                                          Secretar, 
       prof.Stănculesc Valentin Silviu                        jr.Teodor Iordan 


