ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 11 mai 2022 cu ocazia ședinței extraordinare convocată de îndată a
Consiliului local al municipiului Orăștie.
Convocarea Consiliului local s-a făcut cu o zi 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 19 consilieri locali în funcție.
La ședință participă primar ing.Ovidiu Laurențiu Bălan, viceprimar Hendrea Ovidiu
Cristian, secretar general Teodor Iordan, funcționari publici din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului și mass-media locală.
Președintele de ședință, dl consilier local Bota Adrian prezintă următorul proiect al
ordinii de zi :
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între
Municipiul Orăștie și SC Media „Pordampi” Timișoara în vederea organizării
manifestării „Maialul Orăștian”.
Proiectul ordinii de zi este supus la vot și aprobat în unanimitate.
La primul punct al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele
inițierii proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asociere
între Municipiul Orăștie și SC Media „Pordampi” Timișoara în vederea organizării
manifestării „Maialul Orăștian”.
Dl ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură “Alexandru
Grozuță” Orăștie.
Dna consilier local Giurgiu Margareta arată că, în comisia pentru învățământ,
sănătate, activități cultural-culturale și culte, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
Dl consilier local Zvînca Mihai Caius menționează faptul ca, Pordampi ni s-a
prezentat în primă fază că este o fundație, care ia bani de la firme mari și apoi
promovează cultura localității. În materialul care ne-a fost înaintat avem un contract între
SC Pordampi SRL și Municipiul Orăștie, această societate este înființată doar de 10 luni,
mai precis în data de 15 iunie 2021, de la data înființării a organizat manifestări în
comuna Obreja și Oțelu Roșu. De asemenea, precizează că, fundația Pordampi este
înregistrată la Camera Deputaților, deci primește bani publici și este de părere că este o
amestecătură între fundație și această societate, dl Ardeleanu Mihăiță este președinte la
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ambele. În contract, la obligațiile părților, dl consilier local Secui Adrian Iulian a propus
în ședința anterioară să fie prevăzut faptul că, Pordampi să se oblige să facă curățenie
după încheierea manifestării, lucru care nu apare în acest contract. Totodată, dl consilier
local menționează faptul că, atât fundația, cât și societatea este înregistrată în Timișoara,
dar organizează evenimente în zona Carașului și a Hațegului. De asemenea, arată că,
consilierii locali U.S.R au avut un amendament să se dea bani organizaților nonguvernamentale și fundațiilor din municipiul Orăștie pentru promovarea culturii,
propunere care a fost respinsă atunci când s-au împărțit banii pentru finanțări
nerambursabile de la bugetul local, iar acum intervine o fundație din altă parte, să ne facă
manifestarea locală, iar fundațiile din Orăștie au fost private de bani, am solicitat să se
împartă banii în mod egal pe cele patru domenii, însă amendamentul a fost respins. O
asociație sau fundație din Orăștie ar fi cunoscut mult mai bine zona etno-folclorică a
zonei, care este foarte bogată din acest punct de vedere, decât o firmă din altă zonă a
țării, iar în contract nu avem nicio “pedală” pe care să o apăsăm, nu îl putem trage la
răspundere și speră ca manifestarea să iasă bine, dar consilierii locali U.S.R se vor abține
de la vot.
Dl ing.Pistol Eugen menționează faptul că, Pordampi a organizat manifestări la
Hațeg, Călan și în alte localități din țară.
Dl consilier local Zvînca Mihai Caius intervine și menționează faptul că, fundația a
organizat la Obreja și la Oțelu Roșu, nu societatea comercială Pordampi.
Dl consilier local Bulz Dionisie consideră că, acest contractul este destul de
“sărăcăcios“ cu amănuntele, faptul că, trebuie să respecte contractul este banal. De
asemenea, arată că, la ședința anterioara ni s-a prezentat faptul că, suma alocată pentru
organizarea evenimentului va rămâne la bugetul local pentru suportarea acelor lucrări
care mai sunt necesare după eveniment, respectiv plată curent, cu toate că, acolo curentul
crede că este plătit de pe proiectul prin care s-a realizat investiția, curățenie și alte
retușări ulterioare. În contractul de asociere din câte se poate vedea se pare că, va trebui
ca din suma alocată de la bugetul local să plătim un artist, deci nu se respectă ceea ce s-a
prezentat anterior. Totodată, solicită să fie prezentat ceea ce este specificat în contract la
punct 6.2.7 și anume autorizația de licență neexclusivă, când aceasta o să existe, înainte
de desfășurarea evenimentului, să fie pusă la dispoziția noastră autorizația acestei
societăți.
Dl ing.Pistol Eugen precizează că, este vorba de autorizația de drepturi de autor,
care trebuie obținută înainte de spectacol și o să solicite organizatorului să o pună la
dispoziția noastră.
Dl consilier local Bulz Dionisie arată că, este nemulțumit de „deturnarea” sumei de
20.000 lei, pentru că, a fost vorba că vom face altceva cu această sumă, dacă am fost așa
de generoși cu dânșii și le-am oferit ocazia de a-și umple buzunarele, măcar să fi avut
grijă de banii de la buget, iar dânsul se va abține de la vot.
Dl consilier local Secui Adrian Iulian întreabă dacă suma de 20.000 lei care va fi
folosită pentru plata unui artist este diferită de suma alocată inițial.
2

Dl ing.Pistol Eugen precizează faptul că, este vorba de suma de 20.000 lei care a
fost alocata inițial pentru organizarea manifestării.
Dl consilier local Secui Adrian Iulian propune la art.6 – „Obligațiile părților”,
respectiv la punctul 6.2, să se prevadă faptul că, SC Pordampi SRL, după încheierea
manifestării, să facă curat și să lase locația în starea inițială.
Dl ing.Pistol Eugen intervine și precizează faptul că, curățenia și întreținerea zilnică
este în sarcina noastră.
Dl consilier local Secui Adrian Iulian menționează faptul că, în ședința anterioara
când a dorit să depună acest amendament, inclusiv dl primar a fost de acord ca
organizatorul să facă curățenie după eveniment.
Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian intervine și precizează că,
într-adevăr
în ședința anterioară s-a propus un contract de asociere cu Asociația Pordampi și s-a
discutat ca municipalitatea să nu contribuie cu nicio sumă, au fost foarte multe discuții
legate de acest lucru, a fost singura ofertă pe care am avut-o pentru organizarea
manifestării. Totodată, artiștii pe care ni i-am fi dorit să participe la Maial, cei mai mulți
dintre ei aveau deja contracte semnate pentru participarea la alte evenimente. Cu privire
la schimbarea organizatorului, în urma discuțiilor ni s-a spus că este legal să facem
asocierea cu această societate comercială, cu asociația nu ar fi fost un temei la fel de
legal, ca și contractul cu SC Media Pordampi SRL, iar administrator este aceeași
persoană dl Ardeleanu Mihăiță. Modelul de contract este aceleași pe care l-am găsit și la
celelalte localități unde a organizat evenimente. Referitor la curățenie, putem să
prevedem acest lucru, dar consideră că, nu este o așa de mare problemă ca să ne ocupam
noi prin intermediul Serviciului Public de Gospodărire Comunală, de întreținerea înainte
și după încheierea manifestării. Dl viceprimar menționează faptul că, au fost discuții cu
organizatorul și care a dorit să renunțe, nu a existat o altă variantă mai bună, dacă existau
mai multe oferte posibil să fi ieșit cu totul altceva, dacă stăm în fața telefonului sau a
televizorului este ușor. Dânsul s-a implicat personal și chiar ne dorim ca manifestarea să
fie organizată cât mai bine și așa s-a ajuns la faptul că, va trebui să contribuim cu suma
de 20.000 lei la organizarea evenimentului. Referitor la ceea ce a constat, dl consilier
local Zvîncă Mihai Caius, dl Ardeleanu Mihăiță deține și societatea și asociația au același
administrator, iar referitor la prețurile artiștilor, acestea sunt enorme, de exemplu Lidia
Buble, The Motans, cer cate 15.000 Euro și de aceea am mers pe această variantă de
artiști, Adda vine împreună cu band-ul și acesta a fost motivul pentru care va trebui să
contribuim la plata artiștilor și pe viitor va trebui să pregătim manifestarea mai din timp,
poate chiar din toamnă.
Dl ing.Pistol Eugen arată că, se pot încheia precontracte, dar problema este legată
de bugetul local, care se aprobă la începutul anului și în momentul în care închei un
precontract trebuie să ai o garanție financiară.
Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian menționează faptul că, pe viitor ne dorim să
vină cât mai multe asociații cu propuneri pentru organizarea Maialului Orăștian, să existe
o concurență, să avem de unde alege, iar din această concurență cu siguranță va ieși ceva
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bun, să le oferim locația și dânșii să organizeze o manifestare de calitate.
Dl ing.Pistol Eugen intervine și arată că, este un experiment pe care îl încercăm.
Dl consilier local Bota Adrian arată că încercăm acum să facem experimente, de ce
nu s-a putut face din timp și să nu avem problemele pe care le avem acuma cu această
firmă și consideră că, puteam să ne mișcăm un pic mai repede, mai profesionist și poate
găseam o soluție mai bună, clară, să fie lucrurile așa cum ar fi trebuit sa fie. De
asemenea, arată că, am ajuns în pragul evenimentului, nici nu mai avem ce să facem și
consideră că, sub acest aspect este un minus, singurul plus este că pe lista artiștilor sunt și
copiii din Orăștie, dar e prea puțin având in vedere întregul proiect. De asemenea, este de
părere că, firma nu prezintă credibilitate, vine pe ultima sută de metri, nu știe cine ar fi
trebuit să se ocupe mai din timp, să se fi găsit o firmă asupra căreia să nu planeze tot felul
de bănuieli, un spectacol ca cel care se dorește să se organizeze cu niște artiști
necunoscuți ca cei propuși, se putea organiza de către altcineva.
Dl consilier local Bulz Dionisie consideră că, este singura firmă care a știut de
această manifestare, pentru că din partea Casei de Cultură Orăștie sau a municipalității nu
s-a spus nimic, poate existau în Orastie O.N.G-uri, asociații sau societăți comerciale care
să organizeze această manifestare, dar neștiind că există această oportunitate și întrebarea
este firma Pordampi de unde a știut de eveniment.
Dna consilier local Sava Nicoleta întreabă de unde a știut această firmă de
manifestare și cum a ajuns să trimită scrisoarea către Primărie, în ideea în care noi nu
știam că se poate face așa ceva.
În timp ce, dna consilier local Sava Nicoleta Maria adresa întrebarea, pe fundalul
discuției se aude expresia „mai du-te tu”.
Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian intervine și precizează faptul că, SC Media
Pordampi SRL a luat de pe internet unde se organizează evenimente culturale în județul
Hunedoara, au văzut ca la Orăștie avem o manifestare de acest gen, firma cu așa ceva se
ocupă și au trimis cereri tuturor localităților, era bine să fi avut cât mai multe oferte, dar a
fost singura ofertă, discuțiile cu firma au fost destul de lungi, dar trebuie să începem de
undeva. Aceste asociații au un desfășurător unde văd evenimentele care au loc în anul
respectiv și pe fiecare lună și trimit oferte primăriilor.
Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius având în vedere că, acest contract se va
încheia cu o societate comercială, achiziția pentru suma de 20.000 lei va trebui făcută
prin SICAP, nu crede că se poate atribui prin încredințare directă, la Obreja și Oțelu
Roșu, achiziția s-a făcut prin SICAP.
Dl consilier local Secui Adrian solicită ca, după încheierea Maialului pentru suma
de 20.000 lei, să ni se comunice pe ce anume a fost cheltuită respectiva sumă.
Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius intervine și menționează faptul că, banii sunt
încredințați unui S.R.L, care nu este obligat să prezinte o justificare pentru suma primită.
Dl ing.Pistol Eugen arată că, se poate solicita societății să ne pună la dispoziție o
copie după contract sau după factură.
Președintele de ședință îl întreabă pe dl consilier local Secui Adrian Iulian daca își
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menține amendamentul propus.
Dl consilier local Secui Adrian Iulian arată că, nu isi retrage amendamentul propus
și cum dl viceprimar a spus că, nu ne este greu să curățam este convins că nici firmei
respective nu îi va fi greu să lase locul curat după încheierea Maialului.
Dl director Costoiu Calin precizează faptul că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentului și a proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Amendamentul dlui consilier local Secui Adrian Iulian se supune la vot fiind
consemnate 8 voturi „pentru” și 11 voturi „împotrivă”.
Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat cu 11 voturi „pentru”, iar 8
consilieri locali s-au abținut de la vot.
Se adoptă Hotărârea nr.93/2022 privind aprobarea încheierii unui contract de
asociere între Municipiul Orăștie și SC Media „Pordampi” Timișoara în vederea
organizării manifestării „Maialul Orăștian”.
Dl consilier local Bulz Dionisie are rugămintea să fie trimisă consilierilor locali
autorizația respectivă atunci când societatea o va avea și să ne fie prezentată.
Dl ing.Pistol Eugen arată că, în momentul în care firma va obține autorizația de la
ORDA va fi pusa la dispoziția consilierilor locali.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Președinte de ședință,
jr.BOTA Adrian

Secretar General,
jr.Teodor IORDAN
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