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           ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 
 Încheiat astăzi, 26.11.2015 cu ocazia şedinŃei ordinare a Consiliului 
local al municipiului Orăştie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită. 
 La şedinŃă sunt prezenŃi cei 19 consilieri.  
 La şedinŃă participă d-nii : primar Ovidiu Bălan, secretar Teodor Iordan 
şi mass-media locală. 
 D-l consilier Petre Radu propune ca preşedinte de şedinŃă pe                
d-l consilier Paşca Ioan.  
 Propunerea este supusă la vot şi aprobată în unanimitate. 
 Întrucât procesul verbal al şedinŃei din data de 29.10.2015 a fost pus la 
dispoziŃia consilierilor odată cu înmânarea invitaŃiei şi a materialelor, d-l 
secretar întreabă dacă există obiecŃii cu privire la acesta. D-l consilier 
Molocea Mihai solicită ca în procesul verbal la ultimul punct la care s-a 
discutat cu privire la întocmirea unei scrisori prin care se va solicita 
înaintarea unei scrisori de intenŃie pentru achiziŃionarea fostei locaŃii a 
G.W.M şi a tribunei stadionului Dacia Orăştie, s-a consemnat că, dacă se 
poate să fie inclusă şi oferta pentru achiziŃionarea tribunei şi solicită să fie 
consemnat, că se va trimite împreună cu cealaltă ofertă. Procesul verbal în 
forma modificată se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.  
 D-l primar Ovidiu Bălan propune următorul proiect al ordinii de zi : 
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al 
municipiului Orăştie pe anul 2015. 
 2.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul 2016.  
 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea asociaŃiilor şi fundaŃiilor 
selecŃionate pentru obŃinerea de subvenŃii de la bugetul local al municipiului 
Orăştie pe anul 2016 şi nivelul subvenŃiilor acordate. 
 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiilor de fezabilitate şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele „Reabilitare reŃele de apă 
din municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara”. 
 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea DocumentaŃiei de avizare a 
lucrărilor de intervenŃie (D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
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obiectivul „Extindere şi dotare casă mortuară în Cimitirul Municipal Orăştie 
din str.Mureşului, f.n”. 
 6.Proiect de hotărâre privind completarea Programului anual al 
achiziŃiilor publice pentru anul 2015 aprobat prin HCL nr.22/2015. 
 7.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul 
local al Municipiului Orăştie pe anul 2015 în vederea organizării 
manifestărilor din data de  01 decembrie 2015 dedicate Zilei NaŃionale a 
României. 
 8.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul 
local al Municipiului Orăştie pe anul 2015  în vederea organizării 
Concertului Extraordinar de Colinde. 
 9.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul 
local al municipiului Orăştie pe anul 2015 în vederea organizării Festivalului 
– Concurs InterjudeŃean de Muzică Sacră „CU NOI ESTE DUMNEZEU” – 
ediŃia a XXVI-a. 
 10.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul 
local al Municipiului Orăştie pe anul 2015 în vederea organizării 
manifestării „Pomul de Crăciun din Orăşelul Copiilor”. 
 11.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul 
local al municipiului Orăştie pe anul 2015 în vederea organizării 
“Festivalului Căluşarul TradiŃional din Zona Orăştiei”. 
 12.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul 
local al municipiului Orăştie pe anul 2015 în vederea organizării manifestării 
„Revelionul în stradă”. 
 13.Proiect de hotărâre privind propunerea restituirii unor terenuri 
foştilor proprietari. 
 14. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinaŃiei de incintă pentru 
construirea şi funcŃionarea unui centru zonal de depunere şi valorificare a 
deşeurilor provenite din construcŃii şi demolări a unui imobil teren, 
proprietatea privată a Municipiului Orăştie, situat în Orăştie, str.Nicolae 
Titulescu, nr.66. 
 15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de utilizare a 
sălii „ASTRA”. 
 În afara ordinii de zi, d-nii consilieri Popa Dorin şi Călinescu Cristian  
propun : 
 16.Proiect de hotărâre privind acordul de scoatere definitivă din fondul 
forestier, proprietatea publică a municipiului Orăştie, cu compensare, a unor 
terenuri în vederea realizării investiŃiei „Amenajare hidroenergetică Sibişel 
(Microhidrocentrală Sibişel)”. 
 Tot în afara ordinii de zi, d-l primar propune : 
 17.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L nr.147/2015 
referitoare la desemnarea reprezentanŃilor Consiliului Local al municipiului 
Orăştie în Consiliile de AdministraŃie, Comisiile de Evaluare şi Asigurarea 
CalităŃii şi pentru Combaterea ViolenŃei ale unităŃilor de învăŃământ 
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preuniversitar din municipiul Orăştie pentru anul  şcolar 2015/2016. 
 18.Discutarea adresei nr.963/23.11.2015 a SC TC IND S.A Orăştie. 
 Totodată, d-l consilier Roşu Mircea propune : 
 19.Întrebări-interpelări. 
 Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerile ulterioare este supus la 
vot şi aprobat cu unanimitate de voturi. 
 În deschiderea şedinŃei, preşedintele de şedinŃă îi dă cuvântul d-lui 
Ungureanu Iulian, jurisconsult al SC Activitatea Goscom SA Orăştie prin 
care aduce la cunoştinŃă membrilor Consiliului local faptul că, pentru data de       
2 decembrie 2015, ora 15 a fost convocată în şedinŃă Adunarea Generală a 
AcŃionarilor de la SC Activitatea Goscom SA Orăştie, iar ordinea de zi poate 
fi consultată la sediul societăŃii. 
 În continuare, preşedintele de şedinŃă îi da cuvântul d-lui Iordăchescu 
Nicolae, preşedinte al A.S DACICUS Orăştie, care prezintă 4 din sportivii 
clubului care au fost medaliaŃi la Campionatul Mondial de Karate, care s-a 
desfăşurat în Slovenia la Maribor în această lună. În urma prestaŃiei 
sportivilor România s-a clasat pe locul 3 pe naŃiuni cucerind 7 medalii de 
aur, din care 3 medalii au fost obŃinute de sportivii orăştieni, iar echipa de 
kata a ieşit vicecampioană mondială. Dânsul îşi exprimă speranŃa că, 
sportivii clubului vor fi sprijiniŃi şi pe viitor, fie în urma unei asocieri sau 
prin orice formă legală. 
 D-l consilier Bulz Dionisie doreşte să felicite sportivii şi antrenorii 
acestora şi consideră că, aceştia vor fi susŃinuŃi şi pe viitor de către Consiliul 
local în activitatea pe care o desfăşoară. 
 La primul punct al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii 
proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al 
municipiului Orăştie pe anul 2015. 
 D-na ec.Czeteni Alina dă citire raportului întocmit de DirecŃia 
economică. 
 D-l consilier Popa Dorin prezintă raportul de avizare al comisiei 
economice. 
 D-l consilier łambă Alin propune alocarea sumei de 5 mii lei în 
vederea înlocuirii boxelor interioare şi exterioare de la C.N „A.Vlaicu” 
Orăştie prin intermediul cărora se fac anunŃuri cu privire la anumite activităŃi 
ale instituŃiei, iar suma va fi retrasă de la capitolul „Fondul de rezervă” şi va 
fi transferată la capitolul 65.02 „ÎnvăŃământ”. 
 D-l viceprimar Dorin Popa propune alocarea sumei de 22 mii lei ca va 
fi utilizată de C.S.M Dacia Orăştie 2010 pentru achiziŃionarea unor materiale 
pentru funcŃionarea secŃiei de box, care îşi va începe activitatea de anul 
viitor, iar suma se va retrage de la capitolul 51.02 „ReparaŃii” şi se transferă 
la capitolul 67.02 „Sport”. 
 D-l consilier Munteanu Alexandru propune alocarea sumei de 4,50 mii 
lei, care va fi retrasă de la capitolul 51.02 „ReparaŃii” şi se transferă în 
cadrul aceluiaşi capitol şi va fi utilizată pentru servicii de consultanŃă pentru 
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modificarea/modernizarea instalaŃiilor de stingere, detectare, semnalizare şi 
alarmare la incendiu pentru sala ASTRA, scenariu la foc. 
 D-l consilier Molocea Mihai arată că, în ceea ce priveşte fondurile 
prevăzute pentru finanŃări nerambursabile acordate pentru activităŃi sportive 
mai este disponibilă suma de 5 mii lei şi să fie trecută pe proiectele culturale, 
unde există mai multe solicitări. D-l secretar arată că, mâine este termenul 
limită de depunere a cererilor pentru finanŃări nerambursabile şi în anunŃul 
dat sunt menŃionate sumele care sunt prevăzute pentru fiecare domeniu de 
finanŃare. 
 D-l consilier Iordăchescu Nicolae consideră că, aceste anunŃuri se dau 
după ce acŃiunile respective au avut loc şi este dificil să ne încadrăm în 
termenele stabilite. 
 D-l secretar Teodor Iordan arata ca, cvorumul necesar pentru aprobarea 
amendamentelor şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Amendamentele sunt supuse, pe rând, la vot, acestea fiind aprobate cu 
unanimitate de voturi. 
 Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în 
unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.166/2015 privind aprobarea rectificării 
bugetului local al municipiului Orăştie pe anul 2015. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii 
proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 
anul 2016.  
 D-na ec.Căstăian Dina prezintă raportul întocmit de Serviciul Impozite 
şi taxe locale. 
 D-l consilier Popa Dorin arată că, în comisia economică, proiectul de 
hotărâre a fost avizat favorabil.  
 D-l secretar 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.167/2015 privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale pentru anul 2016. 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea asociaŃiilor şi fundaŃiilor selecŃionate pentru 
obŃinerea de subvenŃii de la bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 
2016 şi nivelul subvenŃiilor acordate. 
 D-l secretar Teodor Iordan prezintă raportul întocmit de Serviciul 
Public de AsistenŃă Socială. 
 D-nii consilieri Popa Dorin şi Roşu Mircea dau citire, pe rând, 
rapoartelor de avizare al comisiei economice şi al comisiei pentru 
învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte. 
 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. 
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 Se aprobă Hotărârea nr.168/2015 privind aprobarea asociaŃiilor şi 
fundaŃiilor selecŃionate pentru obŃinerea de subvenŃii de la bugetul local al 
municipiului Orăştie pe anul 2016 şi nivelul subvenŃiilor acordate. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii 
proiectului de hotărâre privind aprobarea studiilor de fezabilitate şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele „Reabilitare reŃele de apă 
din municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara”. 
 D-l ing.Cândea Horia dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-nii consilieri Popa Dorin şi Petre Radu arată că, în comisia 
economică şi în comisia pentru servicii şi comerŃ, 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.169/2015 privind aprobarea studiilor de 
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele 
„Reabilitare reŃele de apă din municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara”. 
 În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea DocumentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃie 
(D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere şi 
dotare casă mortuară în Cimitirul Municipal Orăştie din str.Mureşului, f.n”. 
 D-l ing.Cândea Horia prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-nii consilieri Popa Dorin şi Munteanu Alexandru arată că, în urma 
discuŃiilor purtate, comisia economică şi comisia pentru urbanism propun 
amânarea proiectului de hotărâre pentru o şedinŃă ulterioară pentru lămurirea 
tuturor aspectelor legate de acest investiŃie. 
 Propunerea de amânare a proiectului de hotărâre se supune la vot şi se 
aprobă cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 6 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii 
proiectului de hotărâre privind completarea Programului anual al achiziŃiilor 
publice pentru anul 2015 aprobat prin HCL nr.22/2015. 
 D-l ing.Cândea Horia prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-nii consilieri Popa Dorin şi Petre Radu arată că, în comisia 
economică şi în comisia pentru servicii şi comerŃ, proiectul de hotărâre a fost 
avizat favorabil. 
 D-l consilier Munteanu Alexandru propune completarea programului 
anual al achiziŃiilor publice cu o nouă poziŃie 101, şi anume, Servicii de 
consultanŃă pentru modificarea/modernizarea instalaŃiilor de stingere, 
detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu pentru sala ASTRA; scenariu 
la foc – valoarea estimată 4,5 mii lei cu T.V.A. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
amendamentului şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Amendamentul d-lui consilier Munteanu Alexandru se supune la vot şi 
se aprobă cu unanimitate de voturi. 
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 Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în 
unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.170/2015 privind completarea Programului 
anual al achiziŃiilor publice pentru anul 2015 aprobat prin HCL nr.22/2015. 
 În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al 
Municipiului Orăştie pe anul 2015 în vederea organizării manifestărilor din 
data de  01 decembrie 2015 dedicate Zilei NaŃionale a României. 
 D-l ing.Pistol Eugen, referent în cadrul Casei de Cultură „Alexandru 
GrozuŃă” Orăştie prezintă raportul întocmit de instituŃia amintită. 
 D-nii consilieri Popa Dorin şi Roşu Mircea dau citire, pe rând, 
rapoartelor de avizare al comisiei economice şi al comisiei pentru 
învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte. 
 D-l secretar 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.171/2015 privind alocarea unei sume de bani 
din bugetul local al Municipiului Orăştie pe anul 2015 în vederea organizării 
manifestărilor din data de  01 decembrie 2015 dedicate Zilei NaŃionale a 
României. 
 La punctul 8 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii 
proiectului de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local 
al Municipiului Orăştie pe anul 2015  în vederea organizării Concertului 
Extraordinar de Colinde. 
 D-l ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură 
„Alexandru GrozuŃă” Orăştie. 
 D-nii consilieri Popa Dorin şi Roşu Mircea dau citire, pe rând, 
rapoartelor de avizare ale comisiilor de specialitate. 
 D-l consilier Todea Cornel întreabă ce post de televiziune va transmite 
acest concert. Totodată, d-l consilier propune ca evenimentul să fie transmis 
doar la radio renunŃându-se la transmisiunea video. I se răspunde de către d-l 
ing.Pistol Eugen, care arată că, evenimentul va fi transmis de postul TV 
Antena 1 Deva, care a mai transmis şi alte evenimente organizate de 
municipalitatea orăştiană şi care a oferit cel mai mic preŃ. 
 D-l consilier Molocea Mihai arată că, actele care însoŃesc proiectul de 
hotărâre nu sunt destul de explicite, consilierii trebuie să intuiască pe ce 
anume se vor cheltui, s-a mai solicitat şi cu alte ocazii acest lucru, însă nu    
s-a Ńinut cont de observaŃii. 
 D-l consilier łambă Alin consideră că, se specifică pe ce se vor cheltui 
sumele, nu există urma de interpretări. Totodată, dânsul este de părere că, 
trebuie să dăm posibilitatea locuitorilor care nu pot fi prezenŃi la concert să 
poată viziona ulterior o manifestare culturală care a avut loc în urbea 
noastră. 
 D-l consilier Iordăchescu Nicolae arată că, d-l Pistol Eugen are 
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experienŃă în organizarea acestor evenimente şi dacă avem unele 
nemulŃumiri cu privire la activitatea dânsului putem lua măsurile legale, dar 
trebuie să Ńinem cont că noi ca şi neam ne-am afirmat de-a lungul timpului 
prin cultură, şi există o prea mare urmă de îndoială cu privire la acŃiunile 
întreprinse. 
 D-l consilier Bulz Dionisie arată că, nu se pune problema să avem ceva 
împotriva d-lui Pistol, dar mai mult ca sigur pentru suma solicitată, au fost 
făcute unele calcule, nu cred că este vreo problema să se facă o detaliere a 
cheltuielilor, nu să bănuim pe ce se vor cheltui. 
 D-l ing.Pistol Eugen arată că, dânsul a fost prezent în Primărie cu 
ocazia şedinŃelor pe comisii pentru a oferi date suplimentare în legătură cu 
acŃiunile respective, a aşteptat mai bine de o oră, ca să fie solicitat la comisia 
economica, însă nimeni nu l-a chemat. 
 D-l consilier Roşu Mircea arată că, la comisia pentru învăŃământ, 
sănătate, sport, cultură şi culte, d-l Pistol Eugen a fost prezent la lucrările 
comisiei pentru învăŃământ, sănătate, cultură şi culte şi a oferit răspunsuri 
unde au fost neclarităŃi. 
 D-l consilier Călinescu Cristian este de părere că, d-l Pistol Eugen îşi 
face datoria şi întreabă de ce nu se scoate la concurs postul de director al 
instituŃiei, care nu este ocupat de ceva vreme. D-l secretar arată că,  la 
expirarea mandatului de manager d-l Pistol Eugen nu a mai întrunit 
condiŃiile legale pentru a se prezenta la concurs. În prezent, modificându-se 
din nou legea în situaŃia în care d-l primar scoate postul de manager la 
concurs, se poate prezenta şi d-l Pistol Eugen. 
 D-l primar Ovidiu Bălan arată că, d-l Pistol Eugen este pus de foarte 
multe ori în situaŃii delicate, discută cu artiştii, face programul manifestării, 
se vine în consiliu pentru alocarea sumelor, acestea se reduc şi ulterior 
trebuie să sune şi să găsească soluŃii ca respectivii artişti să vină totuşi, de 
cele mai multe ori pe sume mici sau chiar gratis, deci dacă este cineva 
capabil să organizeze un eveniment să o facă în aceste condiŃii. Totodată, 
dânsul arată că, din discuŃiile purtate cu directorul serviciului de salubrizare 
din Slidrecht, acesta i-a spus că dânsul ia deciziile cu privire la activitatea 
sectorului pe care îl coordonează şi nimeni, nici măcar primarul nu trece 
peste hotărârile pe care le ia, deci să încercăm să dăm crezare persoanelor 
care se ocupă de organizarea acestor evenimente. 
 D-l consilier Molocea Mihai întreabă pe d-l Pistol Eugen, care ar fi 
suma necesară pentru organizare ca sala să fie plină, am alocat sume pentru 
alte evenimente şi sala nu a fost ocupată nici pe jumătate. D-l ing.Pistol 
Eugen arată că, în urmă cu câteva zile a avut loc lansarea unei lucrări 
ştiinŃifice „MIORIłA”, care a fost susŃinută financiar de Consiliul JudeŃean 
şi dânsul a avut plăcuta surpriză ca la un eveniment de acest gen, să fie 
prezente peste 60 de persoane. 
 D-l consilier łambă Alin Ńină să le reamintească consilierilor liberali, că 
pentru organizarea Zilei Recoltei din acest an au tăiat din cheltuieli, iar din 
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banii alocaŃi nu s-a putut da copiilor participanŃi decât o mică atenŃie în 
valoare de nici 1 leu.       
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
amendamentului şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Amendamentul d-lui consilier Todea Cornel se supune la vot, acesta 
fiind respins cu 10 voturi „împotrivă”, 4 voturi „pentru”, iar 5 consilieri s-au 
abŃinut. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.172/2015 privind alocarea unei sume de bani 
din bugetul local al Municipiului Orăştie pe anul 2015 în vederea organizării 
Concertului Extraordinar de Colinde. 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului 
Orăştie pe anul 2015 în vederea organizării Festivalului – Concurs 
InterjudeŃean de Muzică Sacră „CU NOI ESTE DUMNEZEU” – ediŃia a 
XXVI-a. 
 D-l ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură 
„Alexandru GrozuŃă” Orăştie. 
 D-nii Popa Dorin şi Roşu Mircea arată că, în comisia economică şi în 
comisia pentru învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte, proiectul de 
hotarare a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar arata ca, 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.173/2015 privind alocarea unei sume de bani 
din bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2015 în vederea organizării 
Festivalului – Concurs InterjudeŃean de Muzică Sacră „CU NOI ESTE 
DUMNEZEU” – ediŃia a XXVI-a. 
 La punctul 10 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 2015 în vederea organizării manifestării 
„Pomul de Crăciun din Orăşelul Copiilor”. 
 D-l ing.Pistol Eugen dă citire raportului întocmit de Casa de Cultură 
„Alexandru GrozuŃă” Orăştie. 
 D-nii consilieri Popa Dorin şi Roşu Mircea prezintă raportul de avizare 
al comisiilor de specialitate. 
 D-l secretar Teodor Iordan 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.174/2015 privind alocarea unei sume de bani din 
bugetul local al Municipiului Orăştie pe anul 2015 în vederea organizării 
manifestării „Pomul de Crăciun din Orăşelul Copiilor”. 
 În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăştie 
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pe anul 2015 în vederea organizării “Festivalului Căluşarul TradiŃional din 
Zona Orăştiei”. 
 D-l ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură 
„Alexandru GrozuŃă” Orăştie. 
 D-nii consilieri Popa Dorin şi Roşu Mircea arată că, în comisia 
economică şi în comisia pentru învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte, 
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l consilier Roşu Mircea arată că, a participat la o acŃiune similară 
organizată la Mărtineşti şi a fost impresionat de aceea manifestare şi 
consideră că şi festivalul organizat la Orăştie va fi cel puŃin la acelaşi nivel. 
 D-l consilier Bulz Dionisie întreabă ce trebuie sa facem să nu ne trezim 
într-o bună zi, că va fi revendicat de alŃii. D-l secretar arată că, în acest sens, 
va trebui să se înregistreze acest brand la O.S.I.M. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Este adoptată Hotărârea nr.175/2015 privind alocarea unei sume de bani 
din bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2015 în vederea organizării 
“Festivalului Căluşarul TradiŃional din Zona Orăştiei”. 
 La punctul 12 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii 
proiectului de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local 
al municipiului Orăştie pe anul 2015 în vederea organizării manifestării 
„Revelionul în stradă”. 
 D-l ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură 
„Alexandru GrozuŃă” Orăştie. 
 D-nii consilieri Popa Dorin dă citire, raportului de avizare al comisiei 
economice. 
 D-l consilier Roşu Mircea arată că, în comisia pentru învăŃământ, 
sănătate, sport, cultură şi culte, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil, 
cu amendamentul d-nei consilier Dumitru Angela, să se renunŃe la jocul de 
artificii. 
 D-na consilier Dumitru Angela arată că, a făcut aceasta propunere ca 
urmare a evenimentelor tragice petrecute în clubul Colectiv din Bucureşti şi 
nu ştim dacă este binevenit a organiza un joc pirotehnic, iar banii alocaŃi pot 
fi utilizaŃi în alt scop. 
 D-l consilier Molocea Mihai arată că, în mediul online există un val 
împotriva organizării unor asemenea spectacole pirotehnice, în acest sens, 
autorităŃile locale din Alba-Iulia au hotărât să renunŃe la jocul de artificii cu 
ocazia Zilei NaŃionale a României şi a Revelionului, iar sumele alocate în 
acest sens, să fie direcŃionate către familiile celor afectaŃi de nefericitul 
eveniment. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, ieri autorităŃile locale din Timişoara 
au aprobat sumele pentru organizarea Revelionului şi sunt prevăzuŃi bani şi 
pentru un joc de artificii. Totodată, dânsul consideră că, foarte mulŃi cetăŃeni 
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nu îşi permit să meargă la Revelion, iar singurul mod de a le oferi o bucurie 
la trecerea dintre ani este acela de oferi un spectacol agreabil în centrul urbei 
şi mulŃi vin pentru focul de artificii de la finalul manifestării. 
 D-l consilier łambă Alin arată că, dânsul a discutat cu cetăŃenii şi 
aceştia nu sunt împotriva organizării unui asemenea spectacol şi consideră 
că, este un mod de a faulta administraŃia locală.  
 D-l primar consideră că, este o acŃiune politică, nu are nici un dubiu, 
consilierii să răspundă dacă, nu se doreşte, dânsul va face demersuri pentru a 
organiza pe cont propriu, acei cetăŃeni care nu au posibilitatea financiară de 
a sărbători la un local, au această bucurie oferită de autorităŃi. Dânsul îşi 
exprimă toată compasiunea pentru ce s-a petrecut în clubul Colectiv, este 
regretabil, însă de-a lungul anilor, autorităŃile locale au organizat manifestări 
similare cu joc de artificii la final şi va ieşi în presă şi va prezenta situaŃia 
creată. 
 D-l secretar Teodor Iordan arata ca, cvorumul necesar pentru aprobarea 
amendamentului şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Amendamentul comisiei pentru învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi 
culte este supus la vot, acesta fiind respins cu 6 voturi „pentru”, iar 13 
consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot si aprobat cu 16 voturi „pentru” 
şi 3 abŃineri. 
 Se adoptă Hotărârea nr.176/2015 privind alocarea unei sume de bani 
din bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2015 în vederea organizării 
manifestării „Revelionul în stradă”. 
 D-l consilier Sângeorzan Octavian solicită permisiunea de a se retrage 
de la lucrările Consiliului local invocând unele probleme personale.  
 Preşedintele de şedinŃă supune la vot solicitarea, care este aprobată cu 
unanimitate de voturi. 
 În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind propunerea restituirii unor terenuri foştilor proprietari. 
 D-l secretar Teodor Iordan prezintă raportul intocmit de DirecŃia 
AdministraŃie Publică Locală – Compartiment Juridic-contencios. 
 D-l consilier Călinescu Cristian arată că, în comisia pentru administraŃie 
locală, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 13 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.177/2015 privind propunerea restituirii unor 
terenuri foştilor proprietari. 
 La punctul 14 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii 
proiectului de hotărâre privind stabilirea destinaŃiei de incintă pentru 
construirea şi funcŃionarea unui centru zonal de depunere şi valorificare a 
deşeurilor provenite din construcŃii şi demolări a unui imobil teren, 
proprietatea privată a Municipiului Orăştie, situat în Orăştie, str.Nicolae 
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Titulescu, nr.66. 
 D-l secretar dă citire raportului întocmit de compartimentul de 
specialitate. 
 D-l consilier Munteanu Alexandru arată că, în comisia pentru urbanism, 
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 13 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotararea nr.178/2015 privind stabilirea destinaŃiei de 
incintă pentru construirea şi funcŃionarea unui centru zonal de depunere şi 
valorificare a deşeurilor provenite din construcŃii şi demolări a unui imobil 
teren, proprietatea privată a Municipiului Orăştie, situat în Orăştie, 
str.Nicolae Titulescu, nr.66. 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea Regulamentului de utilizare a sălii „ASTRA”. 
 D-l Moga Adrian prezintă raportul întocmit de Compartimentul 
ProtecŃie Civilă. 
 D-l consilier Călinescu Cristian arată că, în comisia pentru administraŃie 
locală, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil, cu amendamentul propus 
de d-l consilier łambă Alin prin care propune modificarea art.1, lit.”e” , care 
să aibă următorul cuprins : “să modifice sau să efectueze orice fel de lucrări 
la instalaŃiile existente”. 
 D-l consilier łambă Alin propune modificarea art.2, lit.”b”, care să aibă 
următorul cuprins : “să nu permită accesul în sală a mai mult de 200 de 
persoane”. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
amendamentelor şi a proiectului de hotărâre este de 13 voturi. 
 Amendamentul comisiei de specialitate şi al d-lui consilier łambă Alin 
sunt supune, pe rând, la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în 
unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.179/2015 privind aprobarea Regulamentului de 
utilizare a sălii „ASTRA”.     
  La punctul 16 al ordinii de zi, d-nii consilieri Călinescu Cristian şi 
Popa Dorin arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind acordul de 
scoatere definitivă din fondul forestier, proprietatea publică a municipiului 
Orăştie, cu compensare, a unor terenuri în vederea realizării investiŃiei 
„Amenajare hidroenergetică Sibişel (Microhidrocentrală Sibişel)”. 
 D-l secretar Teodor Iordan prezintă raportul întocmit de DirecŃia 
AdministraŃie Locală. 
 D-l consilier Călinescu Cristian dă citire raportului de avizare al 
comisiei pentru administraŃie locală. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 13 voturi. 
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 Proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind consemnate 12 voturi 
„pentru”, iar 6 consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 D-l secretar arată că, proiectul de hotărâre este respins, întrucât nu a 
fost întrunit votul legal de 2/3 din numărul consilierilor în funcŃie prevăzut 
de art.45, alin.(3) din Legea nr.215/2001 a administraŃiei publice locale. 
 D-l Vlăducu Cătălin reprezentant al SC General Electric Power SRL 
Bucureşti solicită din partea consilierilor care s-au abŃinut de la vot motivaŃia 
pentru votul dânşilor, arătând că, în baza acordului de principiu ce a fost dat 
de Consiliul local prin Hotărârea nr.109/2014, firma a cheltuit sume 
importante pentru acest proiect, iar acum nu se mai doreşte finalizarea 
acestei investiŃii. 
 D-l consilier Petre Radu arată că, respectivii consilieri nu trebuie să îşi 
justifice votul cu privire la acest proiect de hotărâre. 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L nr.147/2015 referitoare la 
desemnarea reprezentanŃilor Consiliului Local al municipiului Orăştie în 
Consiliile de AdministraŃie, Comisiile de Evaluare şi Asigurarea CalităŃii şi 
pentru Combaterea ViolenŃei ale unităŃilor de învăŃământ preuniversitar din 
municipiul Orăştie pentru anul  şcolar 2015/2016. 
 D-l secretar dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală prin care solicită numirea unui singur reprezentant al 
Consiliului local al municipiului Orăştie în Consiliul de administraŃie al 
Şcolii Gimnaziale „Dr.A.Vlad” Orăştie. Aceasta modificare se propune ca 
urmare a solicitării adresate de unitatea de învăŃământ, având în vedere că, în 
cadrul şcolii funcŃionează 2 clase speciale, şi şcoala beneficiază de finanŃare 
şi din partea Consiliului JudeŃean Hunedoara, care şi-a desemnat un 
reprezentant în acest sens. 
 D-l consilier Călinescu Cristian prezintă raportul comisiei pentru 
administraŃie locală. 
 D-l consilier Bulz Dionisie arată că, unitatea de învăŃământ, nu a 
convocat Consiliul de AdministraŃie în noua componenŃă şi solicită să se 
respecte hotărârea adoptată de Consiliul local în şedinŃa din luna septembrie 
2015. 
 D-l secretar arată că, unitatea de învăŃământ poate solicita InstituŃiei 
Prefectului punctul de vedere cu privire la actele adoptate de Consiliul local 
şi de Consiliul JudeŃean.  
 D-na consilier Mariş LetiŃia arată că, din respect pentru colegii de la 
unitatea şcolară în care activează de peste 30 ani, din care mai bine de 
jumătate a ocupat funcŃii de conducere, dânsa se retrage din funcŃia de 
reprezentant al Consiliului local în Consiliul de administraŃie al Şcolii 
Gimnaziale „Dr.A.Vlad” Orăştie. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, potrivit art.45, alin.(5) din Legea 
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, proiectele de hotărâre cu privire la persoane se vor 
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lua întotdeauna prin vot secret. În consecinŃă, d-l director propune o pauză 
de 10 minute pentru a întocmi buletinele de vot. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 După pauză, d-l secretar prezintă buletinul de vot şi explică procedura 
după care se va desfăşura votul.   
  În continuare, d-l secretar înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, câte 
un buletin, fiecărui consilier, care intră în cabina special amenajată, apoi 
introduce buletinul de vot în urnă. Cabina de vot şi urna se află în faŃa 
consilierilor.  
 După încheierea votării, preşedintele de şedinŃă procedează la 
deschiderea urnei în faŃa consilierilor, deschide fiecare buletin de vot şi le 
arată cum s-a votat, apoi îl pune pe masa prezidiului. 
 Apoi, preşedintele de şedinŃă şi d-l secretar procedează la numărarea 
voturilor în public şi întocmesc un proces verbal constatator al rezultatului 
votării, arătând că cei 17 consilieri au votat, iar d-l consilier Bulz Dionisie a 
obŃinut 17 voturi „pentru”. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.180/2015 privind modificarea anexei la H.C.L 
nr.147/2015 referitoare la desemnarea reprezentanŃilor Consiliului Local al 
municipiului Orăştie în Consiliile de AdministraŃie, Comisiile de Evaluare şi 
Asigurarea CalităŃii şi pentru Combaterea ViolenŃei ale unităŃilor de 
învăŃământ preuniversitar din municipiul Orăştie pentru anul  şcolar 
2015/2016. 
 În continuare, d-l secretar Teodor Iordan dă citire adresei 
nr.963/23.11.2015 a SC TC IND S.A Orăştie prin care aceasta solicită 
reanalizarea încadrării în zona fiscală a societăŃii, într-o zonă inferioară 
zonei A, deoarece există un proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor 
şi taxelor locale pe anul 2016. D-l secretar arată că, societatea a mai înaintat 
o cerere în urmă cu 2 luni prin care s-a solicitat acelaşi lucru. Dânsul arată 
că, potrivit prevederilor art.247, pct.6, alin.(1) din Normele metodologice de 
aplicare a Codului fiscal al României, în cazul în care la nivelul unităŃii 
administrativ-teritoriale se impun modificări ale delimitării zonelor, 
consiliile locale pot adopta hotărâri în acest sens numai în cursul lunii mai 
pentru anul fiscal următor. Potrivit acestui articol o nouă încadrare fiscală a 
terenului se va putea fi făcută în luna mai 2016, când cererea va fi analizată 
şi se va hotărî în consecinŃă. 
 La ultimul punct al ordinii de zi, Întrebări-interpelări, d-l consilier Roşu 
Mircea întreabă dacă se poate găsi o soluŃie pentru plata gunoiului menajer 
de către unităŃile de învăŃământ fie prin virament bancar sau o altă 
modalitate de plată. I se răspunde de către d-l secretar care arată că, cu titlu 
de excepŃie s-au întocmit şi facturi pentru persoane juridice care au solicitat 
acest lucru. 
 Totodată, d-l consilier Roşu Mircea întreabă dacă vor fi virate sumele 
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pentru a fi date bursele şcolare până la sfârşitul acestui an, Ńinând cont de 
faptul că, unităŃile şcolare au transmis actele respective în timp util. D-l 
secretar arată că, actele au fost repartizate şi situaŃiile sunt în lucru la 
DirecŃia economică. 
 D-l consilier Roşu Mircea solicită un punct de vedere cu privire la 
închirierea unor spaŃii care se află în incinta unităŃilor şcolare, dacă acest 
lucru este de competenŃa Consiliului local sau al consiliilor de administraŃie 
al şcolilor. În acest sens, dânsul prezintă o adresă a unui Inspectorat Şcolar 
JudeŃean din Ńară prin care închirierile se vor face de către Consiliul local.  
D-l secretar consideră că, acestea fiind în domeniul public al municipiului 
Orăştie, cel care va aproba închirierea va fi Consiliul local. 
 D-l consilier Roşu Mircea arată că, unităŃile şcolare au cheltuit o parte 
din sumele alocate de la buget pentru premierea elevilor la sfârşit de an 
şcolar şi daca se poate restitui acele sume de la bugetul local pentru 
utilizarea acestora pentru alte acŃiuni.  
 D-l consilier Bulz Dionisie arată că, referitor la problema ridicată de d-l 
consilier Roşu Mircea cu privire la închirierea spatiilor aferente unităŃilor 
şcolare, părerea dânsului este că este atributul consiliului local să hotărască 
în această privinŃă, dar până în prezent, închirierea acestora a fost aprobată 
de consiliile de administraŃie ale şcolilor. Totodată, d-l consilier solicită să 
fie nominalizaŃi în procesul verbal, consilierii locali care nu au votat pentru 
aprobarea proiectului de hotărâre privind acordul de scoatere definitivă din 
fondul forestier, proprietatea publică a municipiului Orăştie, cu compensare, 
a unor terenuri în vederea realizării investiŃiei „Amenajare hidroenergetică 
Sibişel (Microhidrocentrală Sibişel)”, care poate face ulterior obiectului unui 
proces civil ce poate fi intentat Consiliului local Orăştie pentru recuperarea 
sumelor investite. 
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                        Secretar,                                                
                 jr.Paşca Ioan                   jr.Teodor Iordan 
 
    


