ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 11 noiembrie 2020 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 apelul nominal al secretarului general sunt prezenŃi 17 consilieri locali din totalul
de 18 consilieri locali în funcŃie. Lipseşte d-l consilier local Luca Constantin.
La şedinŃă participă primar Ovidiu Bălan şi secretar general Teodor Iordan.
D-l secretar general Teodor Iordan arată că, potrivit art.123, alin.(1) din Codul
administrativ, Consiliul local alege din rândul membrilor, prin hotărâre adoptată cu votul
deschis al majorităŃii consilierilor locali în funcŃie, un preşedinte de şedinŃă, pe o
perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce şedinŃele consiliului şi va semna hotărârile
adoptate acesta. În acest sens, solicită consilierilor locali să facă propuneri nominale
pentru alegerea consilierului local care va conduce şedinŃele consiliului local în luna
noiembrie 2020.
D-l consilier local Hendrea Ovidiu Cristian îl propune pe d-l consilier local Petre
Radu OnuŃ.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian îl propune pe d-l consilier local Bulz
Dionisie.
D-l consilier local Zvîncă Mihai Caius propune ca preşedintele de şedinŃă să fie
desemnat prin rotaŃie în ordine alfabetică, câte un consilier la fiecare şedinŃă.
Propunerea d-lui consilier local Hendrea Ovidiu Cristian se supune la vot şi se
aprobă cu 9 voturi „pentru”, iar 8 consilieri locali s-au abŃinut de la vot.
D-l secretar general Teodor Iordan arată că, propunerea d-lui consilier local Hendrea
Ovidiu Cristian este aprobată, astfel că, celelalte propuneri nu se mai supun la vot.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, sunt şi alte amendamente la
proiectul de hotărâre, care trebuie supuse la vot.
D-l secretar general arată că, dacă una dintre propuneri a întrunit cvorumul,
următoarele nu se mai supun la vot, acestea nu îşi mai au rostul.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian este de părere că, trebuie supuse la vot
toate amendamentele, conform regulamentului.
D-l secretar general Teodor Iordan arată că, în cazul de faŃă, avem propuneri şi nu
amendamente, dar dacă doriŃi le vom supune la vot, cu toate că, în regulamentul privind
organizarea şi funcŃionarea Consiliului local, se prevede că, dacă o propunere întruneşte
cvorumul, următoarele nu se mai supun la vot.
Propunerea d-lui consilier local Molocea Mihai Iulian se supune la vot fiind
consemnate 6 voturi „pentru”, iar 11 consilieri locali s-au abŃinut de la vot.
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Propunerea d-lui consilier local Zvîncă Mihai Caius este supusă la vot fiind
consemnate 8 voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă”, iar 7 consilieri locali s-au abŃinut de
la vot.
D-l secretar general îl invită pe d-l consilier local Petre Radu OnuŃ să preia
conducerea şedinŃei.
Preşedintele de şedinŃă, d-l consilier local Petre Radu OnuŃ prezintă următorul
proiect al ordinii de zi :
1.Proiect de hotărâre privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al
Municipiului Orăştie a unui preşedinte de şedinŃă care va conduce şedinŃele în luna
noiembrie 2020.
2.Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului
local al municipiului Orăştie.
3.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier
local al d-lui łAMBĂ ALIN ADAM şi declararea ca vacant a locului de consilier local.
Proiectul ordinii de zi este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
D-l secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de
hotărâre înscris la punctul 1 al ordinii de zi este de 9 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 9 voturi „pentru”, iar 8
consilieri locali s-au abŃinut de la vot.
Se adoptă Hotărârea nr.126/2020 privind alegerea dintre membrii Consiliului Local
al Municipiului Orăştie a unui preşedinte de şedinŃă care va conduce şedinŃele în luna
noiembrie 2020.
La punctul al doilea al ordinii de zi, d-l primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele
iniŃierii proiectului de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale
Consiliului local al municipiului Orăştie.
D-l secretar general Teodor Iordan prezintă raportul întocmit de DirecŃia
AdministraŃie Publică Locală.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre este
de 9 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.127/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate
ale Consiliului local al municipiului Orăştie.
La ultimul punct al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al d-lui
łAMBĂ ALIN ADAM şi declararea ca vacant a locului de consilier local.
D-l secretar general prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie Publică
Locală.
D-l secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 9 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.128/2020 privind constatarea încetării de drept a mandatului
de consilier local al d-lui łAMBĂ ALIN ADAM şi declararea ca vacant a locului de
consilier local.
În încheierea şedinŃei, d-l consilier local Bulz Dionisie solicită să se aibă în vedere
ca la fiecare şedinŃă ultimul punct pe ordinea de zi să fie „Întrebări-interpelări”. Totodată,
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solicită să se Ńină cont de prevederile art.131 din Codul administrativ, cu privire la
repartizarea consilierilor în consiliile de administraŃie cu respectarea configuraŃiei
politice de la ultimele alegeri locale. De asemenea arată că, în următoarea perioadă vor
trebui desemnaŃi reprezentaŃii Consiliului local in consiliile de administraŃie ale unităŃilor
şcolare şi să se Ńină cont de prevederile articolului menŃionat anterior.
D-l primar ing.Ovidiu Bălan arată că, luna aceasta vom avea o şedinŃă ordinară, pe
ordinea de zi va fi un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară, Spitalul Municipal
a câştigat un proiect cu o valoare de peste 200 de miliarde lei şi trebuie aprobarea
consiliului în acest sens.
D-l secretar general Teodor Iordan arată că, pentru şedinŃa ordinară mai mult ca
sigur va fi un proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali în consiliile de
administraŃie ale unităŃilor de învăŃământ de pe raza municipiului Orăştie.
D-l primar arată că, în ultimele două săptămâni au fost semnate proiecte de
finanŃare de peste 300 de miliarde lei, deci avem activitate la început de mandat.
D-l consilier local Depcia Gheorghe Sorin arată că, s-a făcut o cerere în urma cu
două şedinŃe de către d-l consilier local Stoica Constantin Nicolae în legătură cu
cheltuielile unităŃii administrativ-teritoriale cu privire la mass-media şi nu s-a dat niciun
răspuns, rugămintea este să se verifice şi să daŃi un răspuns.
D-l secretar general Teodor Iordan arată că, solicitarea nu a fost făcută în scris,
aceasta a fost verbală în cadrul uneia dintre şedinŃe, se va verifica şi îi vom trimite
răspunsul d-lui Stoica Constantin Nicolae.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinŃă,
ing.PETRE Radu Onut

Secretar General,
jr.Teodor IORDAN
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