ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 13.09.2018 cu ocazia şedinŃei 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 14 din cei 19 consilieri. Lipsesc consilierii locali Aldea
Simona Maria, Ardelean Dana Alina, Paşca Ioan, Sechi Dan Mihail şi Stoica
Constantin Nicolae.
La şedinŃă participă primar Ovidiu Bălan, viceprimar łambă Alin Adam, director
A.P.L Costoiu Călin Mircea şi mass-media locală.
Întrucât procesul verbal al şedinŃei ordinare din data de 30 august 2018 a fost pus
la dispoziŃia consilierilor, d-l director Costoiu Călin întreabă dacă există obiecŃii cu
privire la acesta. Întrucât nu există obiecŃii acesta este supus la vot şi aprobat cu
unanimitate de voturi.
Preşedintele de şedinŃă, d-l consilier łambă Alin Adam prezintă următorul
proiect al ordinii de zi :
1.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.120/2018 referitoare la
aprobarea acordului de parteneriat între U.A.T Municipiul Orăştie prin Consiliul
Local al municipiului Orăştie şi U.A.T JudeŃul Hunedoara prin Consiliul JudeŃean
Hunedoara în vederea promovării proiectului “Realizarea Muzeului CivilizaŃiei
Dacice cu reabilitarea şi modernizarea străzilor de acces, în municipiul Orăştie”.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice ( faza
SF/DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „Modernizarea şi
eficientizarea iluminatului public în Municipiul Orăştie”.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării Primarului Municipiului
Orăştie în vederea participării în perioada 17 – 23 septembrie 2018 în localitatea
Changsha – China la ConferinŃa InternaŃională „Rolul diversităŃii lingvistice în
construirea unei comunităŃi globale cu viitor comun : protejarea, accesul şi
promovarea resurselor lingvistice”, construirea unei platforme de schimburi
economice, culturale şi educaŃionale bilaterale, promovarea cooperării practice între
provincii sau state din diferite Ńări.
4.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al
municipiului Orăştie pe anul 2018 în vederea organizării manifestării „Ziua Recoltei”.
Proiectul ordinii de zi se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
La primul punct al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului
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de hotărâre privind modificarea HCL nr.120/2018 referitoare la aprobarea acordului
de parteneriat între U.A.T Municipiul Orăştie prin Consiliul Local al municipiului
Orăştie şi U.A.T JudeŃul Hunedoara prin Consiliul JudeŃean Hunedoara în vederea
promovării proiectului “Realizarea Muzeului CivilizaŃiei Dacice cu reabilitarea şi
modernizarea străzilor de acces, în municipiul Orăştie”.
D-na ing.Bodea Raluca dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul
Dezvoltare Locală şi Proiecte.
D-l director Costoiu Călin 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.211/2018 privind modificarea HCL nr.120/2018
referitoare la aprobarea acordului de parteneriat între U.A.T Municipiul Orăştie prin
Consiliul Local al municipiului Orăştie şi U.A.T JudeŃul Hunedoara prin Consiliul
JudeŃean Hunedoara în vederea promovării proiectului “Realizarea Muzeului
CivilizaŃiei Dacice cu reabilitarea şi modernizarea străzilor de acces, în municipiul
Orăştie”.
La punctul 2 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice ( faza SF/DALI) şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „Modernizarea şi eficientizarea
iluminatului public în Municipiul Orăştie”.
D-l ing.Iacob Doru prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul
Dezvoltare Locală şi Proiecte.
D-l director Costoiu Călin 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.212/2018 privind aprobarea documentaŃiei tehnicoeconomice ( faza SF/DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul:
„Modernizarea şi eficientizarea iluminatului public în Municipiul Orăştie”.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea deplasării Primarului Municipiului Orăştie în vederea participării în
perioada 17 – 23 septembrie 2018 în localitatea Changsha – China la ConferinŃa
InternaŃională „Rolul diversităŃii lingvistice în construirea unei comunităŃi globale cu
viitor comun : protejarea, accesul şi promovarea resurselor lingvistice”, construirea
unei platforme de schimburi economice, culturale şi educaŃionale bilaterale,
promovarea cooperării practice între provincii sau state din diferite Ńări.
D-na ing.Bodea Raluca prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul
Dezvoltare Locală şi Proiecte.
D-l director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 8 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.213/2018 privind aprobarea deplasării Primarului
Municipiului Orăştie în vederea participării în perioada 17 – 23 septembrie 2018 în
localitatea Changsha – China la ConferinŃa InternaŃională „Rolul diversităŃii
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lingvistice în construirea unei comunităŃi globale cu viitor comun : protejarea, accesul
şi promovarea resurselor lingvistice”, construirea unei platforme de schimburi
economice, culturale şi educaŃionale bilaterale, promovarea cooperării practice între
provincii sau state din diferite Ńări.
La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăştie
pe anul 2018 în vederea organizării manifestării „Ziua Recoltei”.
D-l ing.Pistol Eugen dă citire raportului întocmit de Casa de Cultură „Alexandru
GrozuŃă” Orăştie.
D-l director Costoiu Călin 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.214/2018 privind alocarea unei sume de bani din bugetul
local al municipiului Orăştie pe anul 2018 în vederea organizării manifestării „Ziua
Recoltei”.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinŃă,
prof.łambă Alin Adam

Secretar,
jr.Teodor Iordan
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