ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 26.09.2019 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 primar Ovidiu Bălan, viceprimar łambă Alin Adam, secretar
Teodor Iordan, directori din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi massmedia locală.
Întrucât procesul verbal al şedinŃei ordinare din data de 29 august 2019 şi al
şedinŃei extraordinare convocată de îndată din data de 05 septembrie 2019 au fost
puse la dispoziŃia consilierilor, d-l secretar Teodor Iordan întreabă dacă există obiecŃii
cu privire la acestea. Întrucât nu există obiecŃii, procesele verbale sunt supuse, pe
rând, la vot şi aprobate 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 validarea mandatului unui consilier.
2.Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităŃi fiscale.
3.Proiect de hotărâre privind înfiinŃarea „Centrului de zi pentru copilul cu
autism” Orăştie în cadrul Serviciului Public de AsistenŃă Socială Orăştie.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcŃii ale
Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Orăştie, InstituŃiilor şi
Serviciilor publice aparŃinătoare Consiliului Local al municipiului Orăştie.
5.Proiect de hotărâre privind atribuirea cu chirie a unei locuinŃe de necesitate
situată în str.Plantelor din municipiul Orăştie.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor şi procedura de ocupare a
postului vacant de Director Gr. II, la Serviciul Public de Gospodărire Comunală
Orăştie.
7.Proiect de hotărâre privind modificarea Statutului şi a Actului Constitutiv al
AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a
Deşeurilor JudeŃul Hunedoara” aprobate prin H.C.L nr.102/2009.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a
activităŃii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor fără stăpân şi
abandonate pe domeniul public sau privat al Statului Român sau al Municipiului
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Orăştie.
În afara ordinii de zi, d-l primar propune :
9.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemŃiune pentru
imobilul – Ansamblu urban „str.N.Bălcescu”, monument istoric din Municipiul
Orăştie, str.N.Bălcescu, nr.7, ap.3, JudeŃul Hunedoara.
10.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al
municipiului Orăştie pe anul 2019 în vederea organizării manifestărilor dedicate Zilei
NaŃionale a României.
11.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al
Municipiului Orăştie pe anul 2019 în vederea organizării Concertului Extraordinar de
Colinde.
12.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al
Municipiului Orăştie pe anul 2019 în vederea organizării manifestării „Atelierul şi
trăsura lui Moş Crăciun”.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între
Municipiul Orăştie prin Consiliul local al Municipiului Orăştie şi Centrul de Cultură
şi Artă al JudeŃului Hunedoara în vederea organizării Festivalului „Căluşerul
Transilvănean”, ediŃia a LI-a.
14.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al
Municipiului Orăştie pe anul 2019 în vederea organizării Galei Tinerilor Sportivi din
Municipiul Orăştie, ediŃia a IV-a.
15.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al
municipiului Orăştie pe anul 2019 în vederea organizării manifestării „Revelionul în
stradă 2020”.
16.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al
municipiului Orăştie pe anul 2019 în vederea suportării cheltuielilor ocazionate de
vizita unei delegaŃii din oraşul înfrăŃit Sliedrecht – Olanda în perioada 1 – 5 octombrie
2019.
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între
Municipiul Orăştie prin Consiliul Local al municipiului Orăştie şi Liceul Teoretic
„Aurel Vlaicu” în vederea susŃinerii manifestării „100 de ani de la înfiinŃarea
Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu” Orăştie”.
18.Proiect de hotărâre privind modificarea art.3 al HCL nr.146/2019 referitoare
la desemnarea reprezentanŃilor Consiliului Local al municipiului Orăştie în Consiliile
de AdministraŃie, în Comisia de evaluare şi asigurarea calităŃii şi în Comisia pentru
prevenirea şi eliminarea violenŃei, a faptelor de corupŃie şi discriminării în mediul
şcolar şi promovarea interculturalităŃii ale unităŃilor de învăŃământ preuniversitar din
municipiul Orăştie pentru anul şcolar 2019/2020.
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea virării de credite bugetare în cadrul
bugetului local al municipiului Orăştie pe anul 2019.
20.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.74/2017 referitoare la
aprobarea cererii de finanŃare a proiectului „Creşterea eficienŃei energetice a clădirilor
rezidenŃiale din municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara – Proiect nr.2” şi a cheltuielilor
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legate de proiect (eligibile si neeligibile), în conformitate cu ultima formă a bugetului
actualizat în urma etapei de evaluare şi selecŃie.
Tot în afara ordinii de zi, d-l consilier local Bulz Dionisie propune :
21.Întrebări-interpelări.
Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerile ulterioare este supus la vot şi
aprobat în unanimitate.
Preşedintele de şedinŃă arată că, întrucât la şedinŃă sunt prezenŃi
d-l
Felciuc Eduard, director executiv al AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară
„Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor JudeŃul Hunedoara” şi d-l Şaguna
Cătălin, director regional al SC Brai Cata SRL – Sucursala Deva, ca urmare a
adreselor transmise de Consiliul local Orăştie şi propune ca în deschiderea lucrărilor
să le dăm cuvântul dânşilor pentru a răspunde întrebărilor consilierilor locali.
Propunerea se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, în urmă cu două luni s-a solicitat de
Consiliul local prezenŃa reprezentanŃilor SC Brai Cata SRL pentru a răspunde la unele
sesizări pe care consilierii locali le au de la cetăŃenii municipiului în legătură cu
activitatea de colectare desfăşurată de respectiva societate. În lunile iulie şi august nu
a fost prezent niciun reprezentant al societăŃii, s-a luat legătura în cursul acestei luni
cu conducerea AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de
Gestionare a Deşeurilor JudeŃul Hunedoara” şi s-a solicitat să fie şi dânşii prezenŃi şi
din câte a fost informat este prezent directorul de la SC Brai-Cata SRL, care deŃine
această funcŃie de săptămâna trecută şi sperăm într-o colaborare cât mai bună. Dânsul
arată că, încă mai sunt anumite probleme în ceea ce priveşte mizeria pe platformele de
gunoi, nu pe platformele de deşeuri menajere, ci pe acele platforme de colectare
selectivă care există în zona caselor. Municipalitatea a amplasat aceste platforme în
urmă cu doi ani de zile, iar o mare parte din populaŃia municipiului s-a învăŃat să
colecteze selectiv deşeurile menajere, dar principala nemulŃumire o reprezintă mizeria
din jurul acestor platforme, în ultimul timp se vede o oarecare îmbunătăŃire în acest
sens, mai ales după aplicarea acelei sancŃiuni de 20.000 lei care a fost dată de PoliŃia
Locală Orăştie operatorului regional SC Brai Cata SRL. În aceeaşi ordine de idei, d-l
viceprimar arată că, o alta problemă la aceste platforme este necolectarea sticlei, din
păcate simpla popularizare de către operator la două-trei televiziuni şi la unul-două
ziare la nivelul judeŃului nu este destul. Dânsul este de părere că, nici 5% din
populaŃia municipiului Orăştie nu are acces la acest mod de informare a operatorului,
se face doar ca să fie făcuta, în realitate cetăŃenii nu înŃeleg mai nimic. În acest sens,
arată că, la acele clopote de colectare a sticlei, din păcate doar Primăria municipiului
Orăştie şi poate consilierii locali sunt singurii care vin şi spun ca nu orice fel de sticlă
se colectează în acestea, de exemplu sticla de la geamuri nu se colectează, ci doar
sticla ca şi ambalaj de îmbuteliere a unui lichid. În ceea ce priveşte tipurile de deşeuri
pe care operatorul le colectează, tot timpul Serviciul Public de Gospodărire
Municipală Orăştie îşi asuma cât putea de repede şi deşeurile vegetale sau deşeurile
din construcŃii. În acest sens, rugămintea este să existe un termen mult mai rapid de
intervenŃie pentru curăŃenia pe aceste platforme, mai ales la cele din zona caselor, iar
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discuŃii in acest sens s-au purtat în ultimul an de zile cu conducerea operatorului şi a
asociaŃiei de dezvoltare intercomunitară. În ceea ce priveşte colectarea sunt zile la
rând, când pe platforme nu se ajunge de către operator pentru ridicarea deşeurilor sau
să verifice care este situaŃia, atunci când s-a ocupat municipalitatea de colectarea
deşeurilor, în fiecare zi se verificau platformele, iar în situaŃia în care se constata că,
erau deşeuri în exces pe aceasta se intervenea în cel mult jumătate de oră pentru
remedierea problemelor semnalate. Dânsul arată că, prevenŃia cade în sarcina
operatorului şi dacă la platformele de colectare selectivă din zona caselor particulare,
în zona blocurilor nu se pot face obiecŃii, fiindcă este curăŃenie, dar în zona caselor
din cauza proastei informări a populaŃiei, nu se colectează toate deşeurile selectiv, aşa
cum ar fi normal şi cum suntem obligaŃi prin termenele impuse de Uniunea
Europeană. Acest lucru se datorează faptului că, doar municipalitatea a depus eforturi
pentru informare şi ar fi nevoie şi de sprijinul operatorului pentru o mai bună
conştientizare a populaŃiei. În urmă cu un an de zile a fost o acŃiune de informare
iniŃiată de operator, cu o platformă ceva mai specială şi consideră că, nu ar trebui să se
rezume doar la o singură acŃiune, ci trebuie să se organizeze acŃiuni în şcoli, să se
discute cu cetăŃenii şi lucrurile doar aşa s-ar putea rezolva. Totodată, arată că, după
aplicarea acelei amenzi există un mod mai rapid de intervenŃie şi sperăm să nu mai fie
cazul de o nouă amendă, aceasta nu s-a plătit încă şi dacă se va constata dezinteres,
fiindcă a fost vorba de dezinteres, colegii dumneavoastră de la Orăştie au fost
informaŃi, şi cu toate acestea tot week-end-ul pe şase platforme de colectare din care
două într-o zona populată a fost o mizerie de nedescris, erau munŃi de gunoaie, un
adevărat focar de infecŃie. SoluŃia pentru a nu mai ajunge în astfel de situaŃii este o
colaborare între municipalitate şi operator, este nevoie de specialişti care să ne
prezinte strategii pentru rezolvarea acestor probleme, din partea noastră există
disponibilitate. Problema deşeurilor nu este doar la Orăştie sau în judeŃul Hunedoara,
ci în toată Ńara şi la Orăştie din păcate, abordarea nu este cea care ar trebui să fie din
partea operatorului, sperăm pe viitor într-o mai mare implicare şi o monitorizare mult
mai mare a platformelor, o colectare selectivă atunci când acestea se pot lua selectiv.
În ceea ce priveşte logistica, poate şi aici există o problemă sunt poate insuficiente, la
început au fost nişte maşini Ford, care arătau foarte bine, dar acestea au putut fi
văzute doar în prima lună, după care au apărut unele maşini mai mici şi chiar mai
vechi. D-l viceprimar mai arată că, deşeurile sunt ridicate cu întârziere în zona
caselor, mai ales pe timpul verii, fapt reclamat şi de consilierii locali, gunoiul care a
fost scos la poartă dimineaŃa şi a fost ridicat la ora 6 sau 7 seara, asta datorită proastei
organizări din partea operatorului, dar mai ales a slabei dotări. În aceeaşi ordine de
idei, arată că, sunt situaŃii când rămân deşeuri în perimetrul platformelor şi poate ar
trebui să meargă la Hunedoara doar şoferul, iar ceilalŃi angajaŃi care sunt pe maşină să
rămână să adune gunoiul din jurul acestora este vorba de 10 mp. În mediul online au
apărut unele materiale în care a fost prezentată o situaŃie în care unul dintre angajaŃi
nu şi-a făcut treaba, a golit tomberonul doar parŃial, iar o parte din gunoi a căzut pe
jos şi a rămas în faŃa locuinŃei şi asemenea situaŃii nu face cinste operatorului.
Totodată, mai arată că, marea majoritate a tomberoanelor au capacele deschise, vor
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veni precipitaŃii de acum încolo şi deşeurile se îngreunează şi cantităŃile raportate vor
fi diferite de cele reale şi cineva va trebui să le plătească, trebuie o mult mai mare
atenŃie în acest sens. În încheiere, d-l viceprimar speră că noul manager de la SC Brai
Cata SRL, despre care a auzit ca este un profesionist în acest domeniu, care a fost
numit de curând şi speră ca multe din aceste probleme să rezolve cât mai repede cu
putinŃă.
D-na consilier Roşu Mariana Dorina arată că, în zona platformei de colectare de
pe strada Erou Ovidiu Munteanu, mai exact unde a funcŃionat abatorul, vântul a luat
deşeurile de plastic şi le-a aruncat în incinta acestuia şi întrebarea este cine plăteşte
curăŃenia în acest sens. În aceeaşi ordine idei arată că, pe strada Unirii în apropiere de
firma d-lui Seplecan în ziua de ridicare a deşeurilor, vine maşina de gunoi şi
amestecă deşeurile colectate selectiv cu gunoiul menajer, cum să îi mai convingem
noi pe cetăŃeni să colecteze selectiv, când ei văd că se colectează în acest mod. O altă
problemă este aceea că tomberoanele sunt scoase de cetăŃeni dimineaŃa şi seara
gunoiul nu este încă ridicat, capacele sunt ridicate de cei care caută prin deşeuri şi îl
împrăştie şi în ziua când se ridică gunoiul eşti nevoit să îl aduni să îl pui la loc. O altă
problemă constatată este aceea că s-a venit cu tomberonul de la maşină spart, au golit
gunoiul din pubelă în acel tomberon, a căzut gunoiul din acesta şi au plecat mai
departe, pe jumătate din str.1 Mai a fost gunoi din poartă în poartă, încercaŃi să vă
închipuiŃi cum a arătat aceasta după aşa zisa ridicare a gunoiului. Dânsa a ieşit şi le-a
atras atenŃia că au mătură şi lopată în dotare pe care le pot folosi ca să strângă gunoiul,
într-adevăr nu au muncă uşoară, dar să îşi facă datoria. Dânsa arată că, angajaŃii nu îşi
fac datoria, fac munca în bătaie de joc, are impresia că nu le face nimeni nicio
instruire, nu fac cinste firmei. Totodată, arată că, a trimis poze municipalităŃii cu
modul deficitar al activităŃii operatorului şi este inuman să stai cu gunoiul în poartă o
zi întreagă mai ales într-o zi de vară, să vină cu o maşină din care să zboare deşeurile
şi îşi exprimă speranŃa că asemenea situaŃii să nu se mai întâmple.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, au trecut 3 luni de când s-a
solicitat prezenŃa reprezentanŃilor operatorului şi este bine că s-a dat în cele din urmă
curs acesteia, nu este un moft al consilierilor locali, ceea ce s-a prezentat este o
atitudine generală a întregii comunităŃi din municipiul Orăştie. CetăŃenii ne opresc pe
stradă şi ne întreabă în legătură cu aceste probleme, iar noi de multe ori nu avem
răspunsuri la probleme semnalate, pentru că nu am avut până în prezent un contact
direct cu operatorul.
D-na consilier local Şerban Angela întreabă dacă deşeurile de plastic se amestecă
cu deşeurile de hârtie atunci când sunt ridicate de operator, fiindcă se vine cu o
singură maşină.
D-l consilier local Popa Dorin Ioan are de făcut o simplă observaŃie cu privire la
modul de plată, de exemplu cineva a plătit prin ordin de plată, în luna următoare nu i
s-a scăzut acea plată şi figura ca şi cum nu a plătit respectiva factură. Pe viitor dacă se
poate să se facă ceva în acest sens pentru a nu se mai ajunge în asemenea situaŃii,
poate între timp s-a remediat această problemă.
Preşedintele de şedinŃă îi dă cuvântul d-lui Şaguna Cătălin, care arată că, a fost
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numit de curând ca şi manager regional, iar pe judeŃul Hunedoara va deŃine funcŃia de
director de sucursală. Dânsul vine dintr-o altă companie de profil, cu o altă gândire şi
va încerca să implementeze ce a învăŃat în altă parte în această companie. În ceea ce
priveşte problemele care au fost prezentate de consilierii locali sunt chestii minore, ca
şi organizare, care se pot rezolva, de genul măturatului gunoiului sau la faptul ca
acesta nu se colectează la timp. Din câte ştie, într-adevăr au fost probleme cu
logistica, este şi din vina şoferilor ca acestea se strică, merg cu maşinile încărcate şi
dau cu ele în gropi, inevitabil vor apărea probleme. În ceea ce priveşte conştientizarea
populaŃiei s-a demarat o campanie în acest sens, se va ajunge şi prin şcoli, iar în
legătură cu facturile s-au făcut nişte fly-ere de informare. În ceea ce priveşte
colectarea selectivă se vor lua măsuri ca să se respecte, în perioada următoare vor mai
fi aduse maşini pentru a se echilibra situaŃia cu timpul de colectare.
D-l viceprimar arată că, ştie că SC Brai Cata SRL se ocupă de o mare parte din
judeŃ, dar ar fi trebuit să se prezinte şi să îşi ia responsabilitate atât cât îşi permitea,
nu să ne trezim acum că nu face faŃă situaŃiei.
D-l director Şaguna Cătălin arată că, este vorba şi de calitatea angajaŃilor, nu
neapărat de numărul acestora, sunt probleme clasice într-o firmă de acest profil. În
ceea ce priveşte colaborarea cu municipalitatea speră ca aceasta să fie una cât mai
bună şi să se vadă efecte în acest sens.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian întreabă daca SC Brai Cata SRL
colectează totuşi selectiv deşeurile la nivelul municipiului Orăştie sau nu.
D-l director Şaguna Cătălin arată că, operatorul va trebui să colecteze, în
momentul de faŃă din câte ştie nu se colectează selectiv, mai sunt de pus la punct
anumite probleme, au fost prezentate anumite probleme şi se va încerca rezolvarea lor.
D-na consilier local Roşu Mariana Dorina întreabă dacă se poate rezolva mai
repede cu programul de ridicare a gunoiului, pentru că se întâmplă să fie ridicat în
orele de linişte, nu numai la blocuri, ci şi la case şi atât de mult sunt trântite
tomberoanele, că la mulŃi cetăŃeni acestea sunt sparte.
D-l director Şaguna Cătălin arată că, din câte ştie există un grafic de ridicare a
gunoiului şi se încearcă respectarea lui.
D-na consilier local Roşu Mariana Dorina arată că, din păcate acesta nu se prea
respectă, fiindcă se ridică când dimineaŃa, când la amiază sau seara.
D-l consilier local Popa Dorin Ioan arată că, sunt cazuri ca pe aceeaşi stradă se
ridică la ora 7 şi data următoare se ridică la ora 12.
D-l director Şaguna Cătălin este de părere că, e bine că se respectă totuşi ziua în
care este prevăzut a se ridica gunoiul.
D-l consilier Sechi Dan Mihail întreabă ce avantaje avem din această colaborare,
Ńinând cont de ceea ce a fost înainte, când nu se întâmpla nici să se arunce gunoiul pe
stradă, nici nu se venea la ore aiurea.
D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, este vorba de închiderea unei gropi
neconforme şi deschiderea alteia conforme, acestea ar fi avantajele, în rest avem
foarte multe de pierdut.
În continuare, preşedintele de şedinŃă îi dă cuvântul d-lui Felciuc Eduard,
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director executiv al AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de
Gestionare a Deşeurilor JudeŃul Hunedoara”, care arată că, ocupă această funcŃie din
data de 10 septembrie 2018, dânsul nu va da vina pe greaua moştenire, problemele
prezentate de consilieri sunt mici, să nu se înŃeleagă că vrea să Ńina partea
operatorului, acesta trebuie să îşi facă datoria conform contractului. La acest moment
la care discutăm avem un consultant care ne ajută să implementăm O.U.G nr.74/2018,
care modifică şi completează Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, o lege
care prevede că operatorul este obligat să colecteze pe mai multe staŃii de colectare.
Totodată, arată că din păcate sunt probleme în judeŃul Hunedoara şi nu ne încălzeşte
cu nimic că sunt probleme şi în alte zone din Ńară. Prin aplicarea prevederilor O.U.G
nr.74/2018, poate fi un moment zero pentru noi, când putem pune sistemul pe baze
reale, actualul sistem a fost construit pe date statistice mai mult şi care în momentul
de faŃă nu prezintă realitatea din teren. În aceeaşi ordine de idei, arată că, şi asociaŃia a
sesizat operatul de foarte multe ori ca şi AsociaŃia face monitorizări. În momentul de
faŃă asociaŃia are 5 monitori pe zona de Centru, care este cea mai mare, ar trebui să fie
încă doi, dar la această dată avem efectiv trei. AsociaŃia a încercat prin colaborarea cu
unităŃile administrativ-teritoriale să fie aduse îmbunătăŃiri acestui sistem, dimineaŃa în
drum spre sediu se opreşte la SC Brai Cata SRL pentru a le aduce la cunoştinŃă
problemele sesizate, cele care au fost constatate în teren şi să se încerce găsirea de
soluŃii de către aceştia la cele constatate. Cu privire la situaŃia platformelor, operatorul
are obligaŃia să facă curăŃenie pe 3 mp, a fost iniŃial o suprafaŃă de 10 mp, dar s-a
venit ulterior cu o clarificare şi în prezent sunt obligaŃi să facă curat doar pe 3 mp.
Totodată, mai arată că, acest sistem a intrat oarecum forŃat în funcŃie, operatul a avut
din momentul semnării contractului un termen de 120 de zile de mobilizare, timp în
care trebuia să îşi aducă logistica, trebuia să încheie contractarea, dar ca să nu fim
penalizaŃi şi nevoiŃi să returnam cele
58 milioane de euro, operatorul de pe
aceasta zonă, precum şi cel de pe Valea Jiului au fost de acord să reducem perioada de
mobilizare de la 120 la 28 de zile, au fost şi Sărbătorile de Iarnă, nu vrea să Ńină partea
acestora, dar după 9 luni de la începerea contractului, nu ar fi trebuit să mai existe
probleme de genul celor semnalate. Totodată, arată că, de la numirea noului director
regional se vede o oarecare îmbunătăŃire a activităŃii şi speră ca, ceea ce s-a întâmplat
în unele localităŃi să se nu se mai întâmple. Cu privire la problema capacelor
platformelor, există o problemă, la un moment dat s-a dat ordin către operator ca
acestea să se închidă, din păcate unele unităŃi administrativ-teritoriale, din fericire la
Orăştie nu este cazul, au cerut ca aceste capace să nu fie închise, nici nu mai ştim cum
este mai bine, dar în mod normal acestea trebuie să fie închise, ca să nu intre apa şi să
nu aibă acces anumite persoane, care sustrag materialele reciclabile.
D-l viceprimar întreabă dacă acest sistem de închidere la marea majoritate mai
funcŃionează sau nu. I se răspunde că în unele locuri funcŃionează, în alte locuri au
fost rezolvate cu ranga, ca să poată lua materialele reciclabile, dar nu este cazul la
nivelul municipiului Orăştie.
D-l viceprimar arată că, problemele prezentate de consilierii locali în mare parte
sunt rezolvabile şi să sperăm ca asemenea situaŃii să nu se mai repete. Totodată, mai
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arată că, săptămâna începe lunea şi se termină duminica, nu numai primarul,
viceprimarul şi consilierii locali nu trebuie să aibă week-end-uri, părerea dânsului este
că gunoaiele ar trebui ridicate şi în week-end. În aceeaşi ordine de idei arată că a fost
o situaŃie in urma cu trei săptămâni, când sâmbăta după terminarea pieŃei, au fost 5
sau 6 containere pline şi mai erau deşeuri şi în jurul acestora şi nu a fost ridicat, este
important să fie ridicate la timp.
D-l primar Ovidiu Bălan întreabă dacă operatorul este în insolvenŃă sau nu, ca să
ştim dacă mai aplicăm amenzi acestuia, având în vedere că, amenda ce i-a fost
aplicată nu a fost plătită. I se răspunde de către d-l director Şaguna Cătălin care arată
că, din câte ştie, SC Brai Cata SRL nu se află în această situaŃie.
D-l director Felciuc Eduard arată că, asociaŃia nu are competenŃa de a aplica
amenzi, de aceea dânşii se bazează mult pe ajutorul primit din partea municipalităŃii,
existând o colaborare foarte bună în acest sens.
D-l primar Ovidiu Bălan îl întreabă pe d-l director Felciuc Eduard, dacă există
motive suficiente de reziliere a contractului de delegare, de neîndeplinire a caietului
de sarcini.
D-l director Felciuc Eduard arată că, în caz de reziliere a contractului se urmează
o procedură, trebuie adoptată o hotărâre de consiliu, care va fi luată în discuŃie în
adunarea generală a AsociaŃiei, după care se va da o perioadă de 90 de zile de
conformare a operatorului şi după această perioadă, dacă operatorul nu se
conformează se poate rezilia contractul. În aceeaşi ordine de idei, arată că, această
problema s-a mai discutat şi cu alŃi primari şi se poate face, dacă există motive
întemeiate, dar trebuie să fim siguri că şi unităŃile administrativ-teritoriale şi-au făcut
datoria.
D-l primar Ovidiu Bălan întreabă daca sunt suficiente motive pentru a se putea
cere rezilierea contractului. I se răspunde de către d-l director Felciuc Eduard, că nu
toate unităŃile administrativ-teritoriale şi-au făcut temele, dânsul nu se referă la
municipiul Orăştie. În aceeaşi ordine de idei arată că, în momentul în care se cere
rezilierea trebuie să exista convingerea că şi unităŃile administrativ-teritoriale şi-au
îndeplinit cerinŃele.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că, să se analizeze situaŃia şi să se întreprindă ceva
în acest sens.
D-l director Felciuc Eduard arată că, AsociaŃia analizează pe baza adresei care se
primeşte din partea unităŃi sau unităŃilor administrativ-teritoriale, dânşii o iau în
considerare, este o formă de adresă care se face către AsociaŃie, care se va lua în
discuŃie în Adunarea Generală a AcŃionarilor, doar ca rezilierea contractului se va face
pentru întreaga zona de operare.
D-l primar Ovidiu Bălan este de părere că există suficiente motive pentru
rezilierea contractului de delegare încheiat cu SC Brai Cata SRL.
D-l director Şaguna Cătălin arată că şi unităŃile administrativ-teritoriale au nişte
Ńinte pe care nu şi le-au atins şi dacă se ajunge în instanŃă, câŃiva ani de zile până se va
da o sentinŃă, SC Brai Cata SRL îşi va derula în continuare contractul, pentru că de
ambele părŃi sunt probleme, acest contract s-a delegat pe o zonă, nu trebuie văzută
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doar problemele municipiului Orăştie.
D-l primar Ovidiu Bălan este de părere că, dacă operatorul nu îşi îndeplineşte
condiŃiile, nu contează că le îndeplineşte la Orăştie sau la Balşa sau în altă parte,
există o motivaŃie de reziliere, s-a constatat că, operatorul nu îşi îndeplineşte toate
atribuŃiile. Totodată, dânsul arată că, li se dau 90 de zile să vină şi să opereze şi dacă e
acord, este convins că, operatorul îşi va îndeplini toate criteriile, dacă nu se reziliază
contractul.
D-l director Felciuc Eduard arată că, în momentul în care există o sesizare de la
oricare unitate administrativ-teritorială sau de la persoane fizice, monitorii AsociaŃiei
se deplasează în teren pentru verificarea situaŃiei. De obicei se dă un termen rezonabil,
în cazul neridicării gunoiului se dă un termen de maxim 48 de ore, dar în marea
majoritate a cazurilor se dau 24 de ore. Totodată, arată că, de obicei operatorul se
mobilizează şi rezolvă problema şi se stinge acel proces verbal, dar este o problemă în
momentul în care deja apar probleme în alt loc şi în aceeaşi zi. Referitor la reziliere,
aşa acum s-a mai discutat, rezilierea se face ca urmare a unei adrese făcute din partea
unităŃii administrativ-teritoriale.
D-l primar arată că, municipiile Orăştie şi Deva au cerut rezilierea contractului.
D-l director Felciuc Eduard arată că, municipiul Deva nu a cerut rezilierea
contractului, a trimis o adresă prin care ne-a sesizat anumite nereguli, conform
contractului, sunt prevăzute situaŃiile în care se poate cere rezilierea, se dă o măsură
de remediere de 90 de zile, după care se poate decide rezilierea sau nu. Totodată, mai
arată că, rezilierea poate fi luată în discuŃie dacă sunt depuse notificări de încălcare
conform contractului de delegare. În ceea ce priveşte adresele depuse de municipiul
Deva, acestora li s-a răspuns, nu au fost constatate încălcări ale contractului, iar în
cazul lor, aceştia au 97 de platforme din 204 nelocalizate şi datorită lor suferă şi alte
unităŃi administrativ-teritoriale, apare supraaglomerarea platformelor şi se stă foarte
mult doar pe municipiul Deva. Datorita acestui fapt, maşinile merg la descărcare,
programul la deponeu este până la ora 19, stau din păcate încărcate până dimineaŃa
când vor fi descărcate, în loc să fie pe traseu.
D-l director Felciuc Eduard arată că, este vorba de capacitatea cu care s-a venit
în contract, toată lumea discută de numărul de maşini, numărul acestora a fost calculat
pe cantitatea de gunoi pe care trebuiau să o transporte este cea care a fost prevăzută in
acel proiect.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că, trebuie tras la răspundere proiectantul, să fie
dat în judecată cel care a proiectat acest sistem şi să se recupereze de la acesta datoria,
cineva trebuie să răspundă pentru aceste lucruri, dacă a prevăzut un număr mai mic de
maşini şi în realitate trebuie mult mai multe, trebuie să răspundă pentru acest lucru.
D-l director Felciuc Eduard consideră că, având în vedere modificările legislative
în domeniu, în acest moment putem pune sistemul pe baze reale, chiar putem să facem
acest sistem funcŃional din ambele părŃi. Totodată, mai arată că, după cum se ştie
consultantul care trebuia să fie alături de AsociaŃie până în decembrie 2018, acesta a
fost plătit în anul 2015 sau 2016, şi-a luat toŃi banii, moment din care nu a mai fost de
găsit.
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D-l primar Ovidiu Bălan arată că, trebuie să înŃelegem că preşedintele
Consiliului JudeŃean de la acea vreme a dispus să îl plătească pe consultant înainte de
a se finaliza proiectul, deci să fie traşi la răspundere cei care au dat banii la consultant,
noi acum constatăm că, nu putem opera că nu sunt destule maşini şi se vina cu această
scuză ca cineva a dat banii, să i se facă plângere de către AsociaŃie.
D-l director Felciuc Eduard arată că, AsociaŃia nu poate face plângere, întrucât
Consiliul JudeŃean Hunedoara a fost beneficiarul proiectului şi cel care a achiziŃionat
acea consultanŃă. În momentul de faŃă avem consultanŃă pentru implementarea O.U.G
nr.74/2018 şi pot fi aduse în discuŃie probleme constatate.
D-l primar arată că, s-a luat o consultanŃă şi au făcut un proiect care nu
funcŃionează, între timp s-a mai făcut un studiu de fezabilitate pentru rezolvarea
problemei deşeurilor inerte, iarăşi se vor arunca nişte bani pe un studiu, care va sta
într-un sertar şi care nu va funcŃiona niciodată, iar conform celor prezentate în studiu,
deşeurile inerte vor genera venituri.
D-l director Felciuc Eduard arată că acest studiu a fost predat către Consiliul
JudeŃean Hunedoara în urmă cu 3 luni şi are cunoştinŃă de faptul că s-au demersuri
pentru implementarea acestui sistem. Totodată, mai arată că, prin aplicarea
prevederilor O.U.G nr.74/2018 vom putea deveni funcŃionali şi operaŃionali eficient,
fiindcă se va lua ceea ce este şi de fapt ceea ce nu este şi din acest punct 0 va trebui să
pornim, actuala legislaŃie ne permite să aducem modificări contractului si sa devenim
funcŃionali.
La primul punct al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier.
D-l secretar Teodor Iordan dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier local Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie
locală, proiectul de hotărâre a fost avizat.
D-l secretar Teodor Iordan propune o pauză de 10 minute pentru verificarea
întrunirii condiŃiilor legale şi întocmirii raportului comisiei de validare.
D-l consilier local Ionică Mircea dă citire raportului comisiei de validare în care
se arată că, în urma examinării întrunirii condiŃiilor necesare alegerii unui consilier în
Consiliul local al municipiului Orăştie, propune validarea mandatului d-lui Hendrea
Ovidiu Cristian.
Preşedintele de şedinŃă supune la vot validarea mandatului de consilier local al dlui Hendrea Ovidiu Cristian. Propunerea făcută se aprobă în unanimitate.
D-l Hendrea Ovidiu Cristian dă citire textului jurământului, cu mână pe
ConstituŃie şi Biblie şi rosteşte cuvântul „JUR”, după care îl semnează în două
exemplare.
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.160/2019 privind validarea mandatului unui consilier.
La punctul 2 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
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hotărâre privind acordarea unor facilităŃi fiscale.
D-na ec.Căstăian Dina prezintă raportul întocmit de Serviciul Impozite şi taxe
locale.
D-l consilier local Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei
economice.
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.161/2019 privind acordarea unor facilităŃi fiscale.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
înfiinŃarea „Centrului de zi pentru copilul cu autism” Orăştie în cadrul Serviciului
Public de AsistenŃă Socială Orăştie.
D-l Terchet Narcis prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie Publică
Locală – Compartiment Resurse umane.
D-l consilier local Petre Radu si d-na consilier local Cîndea LenuŃa Aurelia dau
citire, pe rând, rapoartelor de avizare ale comisiei pentru administraŃie locală 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.
Se adoptă Hotărârea nr.162/2019 privind înfiinŃarea „Centrului de zi pentru
copilul cu autism” Orăştie în cadrul Serviciului Public de AsistenŃă Socială Orăştie.
La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcŃii ale Aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Orăştie, InstituŃiilor şi Serviciilor publice
aparŃinătoare Consiliului Local al municipiului Orăştie.
D-l secretar Teodor Iordan dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală – Compartiment Resurse umane.
D-l consilier local Petre Radu OnuŃ 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 10 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.163/2019 privind aprobarea Organigramei şi a
Statului de funcŃii ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Orăştie,
InstituŃiilor şi Serviciilor publice aparŃinătoare Consiliului Local al municipiului
Orăştie.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
atribuirea cu chirie a unei locuinŃe de necesitate situată în str.Plantelor din municipiul
Orăştie.
D-na ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-nii consilieri locali Petre Radu Onut şi Pasca Ioan dau citire, pe rând,
rapoartelor de avizare ale comisiei pentru administraŃie locală şi comisiei pentru
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urbanism.
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.164/2019 privind atribuirea cu chirie a unei locuinŃe de
necesitate situată în str.Plantelor din municipiul Orăştie.
La punctul 6 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea criteriilor şi procedura de ocupare a postului vacant de
Director Gr. II, la Serviciul Public de Gospodărire Comunală Orăştie.
D-l Terchet Narcis prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie Publică
Locală – Compartiment Resurse umane.
D-l consilier local Petre Radu OnuŃ 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 10 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.165/2019 privind aprobarea criteriilor şi procedura de
ocupare a postului vacant de Director Gr. II, la Serviciul Public de Gospodărire
Comunală Orăştie.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind modificarea Statutului şi a Actului Constitutiv al AsociaŃiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor JudeŃul Hunedoara”
aprobate prin H.C.L nr.102/2009.
D-l secretar Teodor Iordan dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-na consilier local Roşu Mariana Dorina prezintă raportul de avizare al
comisiei pentru servicii şi comerŃ.
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.166/2019 privind modificarea Statutului şi a Actului
Constitutiv al AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de
Gestionare a Deşeurilor JudeŃul Hunedoara” aprobate prin H.C.L nr.102/2009.
La punctul 8 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităŃii de ridicare,
transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor fără stăpân şi abandonate pe domeniul
public sau privat al Statului Român sau al Municipiului Orăştie.
D-l jr.Moş Marius prezintă raportul întocmit de Serviciul PoliŃia Locală Orăştie.
D-l consilier local Petre Radu OnuŃ şi d-na consilier local Roşu Mariana Dorina
dau citire, pe rând, rapoartelor de avizare ale comisiei pentru administraŃie locală şi
comisiei pentru servicii şi comerŃ.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre
este de 10 voturi.
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Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.167/2019 privind aprobarea Regulamentului de
desfăşurare a activităŃii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor fără
stăpân şi abandonate pe domeniul public sau privat al Statului Român sau al
Municipiului Orăştie.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
neexercitarea dreptului de preemŃiune pentru imobilul – Ansamblu urban
„str.N.Bălcescu”, monument istoric din Municipiul Orăştie, str.N.Bălcescu, nr.7, ap.3,
JudeŃul Hunedoara.
D-l secretar Teodor Iordan prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier local Petre Radu OnuŃ 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 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.168/2019 privind neexercitarea dreptului de preemŃiune
pentru imobilul – Ansamblu urban „str.N.Bălcescu”, monument istoric din Municipiul
Orăştie, str.N.Bălcescu, nr.7, ap.3, JudeŃul Hunedoara
Preşedintele de şedinŃă propune să fie luate în dezbatere proiectele de hotărâre
înscrise în ordinea de zi de la punctul 17 până la punctul 20 inclusiv, urmând ca apoi
să fie discutate proiectele de hotărâre de la punctul 10 până la punctul 16.
Propunerea se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Orăştie prin Consiliul
Local al municipiului Orăştie şi Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” în vederea susŃinerii
manifestării „100 de ani de la înfiinŃarea Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu” Orăştie”.
D-l ing.Pistol Eugen dă citire raportului întocmit de Casa de Cultură „Alexandru
GrozuŃă” Orăştie.
D-l consilier local Paşca Ioan şi d-na consilier local Cîndea LenuŃa Aurelia, dau
citire, pe rând, rapoartelor de avizare ale comisiei economice şi comisiei pentru
învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte.
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.169/2019 privind aprobarea acordului de parteneriat
între Municipiul Orăştie prin Consiliul Local al municipiului Orăştie şi Liceul
Teoretic „Aurel Vlaicu” în vederea susŃinerii manifestării „100 de ani de la înfiinŃarea
Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu” Orăştie”.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
modificarea art.3 al HCL nr.146/2019 referitoare la desemnarea reprezentanŃilor
Consiliului Local al municipiului Orăştie în Consiliile de AdministraŃie, în Comisia de
evaluare şi asigurarea calităŃii şi în Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenŃei,
13

a faptelor de corupŃie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităŃii
ale unităŃilor de învăŃământ preuniversitar din municipiul Orăştie pentru anul şcolar
2019/2020.
D-l secretar prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie Publică Locală.
D-na consilier local Cîndea LenuŃa Aurelia arată că, în comisia pentru
învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte.
Preşedintele de şedinŃă solicită să se facă propuneri nominale pentru desemnarea
celui de al doilea reprezentant al Consiliului local în consiliul de administraŃie al
Liceului Tehnologic „N.Olahus” Orăştie.
D-l viceprimar łambă Alin Adam îl propune pe d-l consilier local Hendrea
Ovidiu Cristian.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian îl propune pe d-l consilier local Popa
Dorin Ioan.
D-l secretar arată că, potrivit art.139, alin.(6) din Codul administrativ aprobat
prin O.U.G nr.57/2019, proiectele de hotărâre cu privire la persoane se vor lua
întotdeauna prin vot secret. În consecinŃă, d-l secretar propune o pauză de 10 minute
pentru a se întocmi buletinele de vot.
D-l secretar Teodor Iordan 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.
D-l consilier local Bulz Dionisie doreşte sa dea citire prevederilor art.131 din
Codul administrativ, care se referă la „Mandatarea consilierilor locali pentru
reprezentarea intereselor unităŃii administrativ-teritoriale”, care prevede că :
„Consilierii locali împuterniciŃi să reprezinte interesele unităŃii administrativteritoriale în societăŃi, regii autonome de interes local şi alte organisme de cooperare
sau parteneriat sunt desemnaŃi, prin hotărâre a consiliului local, în condiŃiile legii, cu
respectarea regimului incompatibilităŃilor aplicabil şi a configuraŃiei politice de la
ultimele alegeri locale.” Dânsul arată că, să se gândească consilierii locali la
configuraŃia politică a Consiliului local după ultimele alegeri locale şi să voteze în
consecinŃă.
În continuare, d-l secretar înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, fiecărui
consilier, câte un buletin de vot pentru desemnarea celui de al doilea reprezentant al
Consiliului local în consiliul de administraŃie al Şcolii Gimnaziale „dr.Aurel Vlad”
Orăştie, 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 procesul verbal constatator al rezultatului votării, arătând că cei
19 consilieri prezenŃi au votat fiind înregistrate următoarele rezultate : d-l consilier
local Hendrea Ovidiu Cristian –
13 voturi „pentru” şi d-l consilier local Popa
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Dorin – 6 voturi „pentru”.
Proiectul de hotărâre în ansamblu este supus la vot şi aprobat cu
13 voturi
„pentru” şi 6 abŃineri (consilierii locali Bulz Dionisie, Chira Adriana, Molocea Mihai
Iulian, Popa Dorin Ioan, Sechi Dan Mihail, Stoica Constantin Nicolae).
Se adoptă Hotărârea nr.170/2019 privind modificarea art.3 al HCL nr.146/2019
referitoare la desemnarea reprezentanŃilor Consiliului Local al municipiului Orăştie în
Consiliile de AdministraŃie, în Comisia de evaluare şi asigurarea calităŃii şi în Comisia
pentru prevenirea şi eliminarea violenŃei, a faptelor de corupŃie şi discriminării în
ale unităŃilor de învăŃământ
mediul şcolar şi promovarea interculturalităŃii
preuniversitar din municipiul Orăştie pentru anul şcolar 2019/2020.
D-na consilier local Ardelean Dana Alina solicită permisiunea de a se retrage de
la lucrările şedinŃei, invocând urgenŃe de ordin profesional.
Solicitarea d-nei consilier local Ardelean Dana Alina este supusă la vot şi
aprobată cu unanimitate de voturi.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea virării de credite bugetare în cadrul bugetului local al municipiului Orăştie
pe anul 2019.
D-na director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică.
D-l consilier local Paşca Ioan arată că, în comisia economică, 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.171/2019 privind aprobarea virării de credite
bugetare în cadrul bugetului local al municipiului Orăştie pe anul 2019.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind modificarea HCL nr.74/2017 referitoare la aprobarea cererii de finanŃare a
proiectului „Creşterea eficienŃei energetice a clădirilor rezidenŃiale din municipiul
Orăştie, judeŃul Hunedoara – Proiect nr.2” şi a cheltuielilor legate de proiect (eligibile
si neeligibile), în conformitate cu ultima formă a bugetului actualizat în urma etapei
de evaluare şi selecŃie.
D-l ing.Iacob Doru dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică -Biroul
Dezvoltare Locală şi Proiecte.
D-l consilier local Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei
economice.
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.172/2019 privind modificarea HCL nr.74/2017 referitoare
la aprobarea cererii de finanŃare a proiectului „Creşterea eficienŃei energetice a
clădirilor rezidenŃiale din municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara – Proiect nr.2” şi a
cheltuielilor legate de proiect (eligibile si neeligibile), în conformitate cu ultima formă
a bugetului actualizat în urma etapei de evaluare şi selecŃie.
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În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2019 în
vederea organizării manifestărilor dedicate Zilei NaŃionale a României.
D-l ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură „Alexandru
GrozuŃă” Orăştie.
D-l consilier local Paşca Ioan şi d-na consilier local Cîndea LenuŃa Aurelia 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 local Molocea Mihai Iulian arată că, se propune pentru această
manifestare alocarea sumei de 36.000 lei, dar nu ştim exact pe ce anume se va cheltui
suma. În aceeaşi ordine de idei, arată că, se cunoaşte care este procedura, se va
scoate pe SEAP, vine o firmă care îşi va lua banii şi posibil să păŃim ca în urmă cu 2
ani, când au rămas artişti neplătiŃi şi nu avem nicio metodă represivă asupra acestuia
ulterior. Totodată, arată că, am mai discutat şi cu alte ocazii de înfiinŃarea unui centru
cultural sau o altă variantă prin care să putem organiza noi aceste evenimente. Dânsul
arată că, pe viitor, la aceste manifestări daca tot le scoatem la licitaŃie, să fie întocmit
un caiet de sarcini, cu nişte condiŃii pe care să le stipulăm în conŃinutul acestuia şi pe
care să îl votăm împreună cu proiectul de hotărâre şi atunci vom ştii pe ce cheltuim
banii.
D-l ing.Pistol Eugen arată că, anul trecut am avut neplăcuta surpriză, ca mulŃi
dintre artiştii pe care ne-am propus să îi aducem, să fie deja cu alte angajamente, de
aceea am venit din timp cu aceste proiecte, ca să putem să antamăm artiştii.
D-l viceprimar łambă Alin Adam este de părere că, pe viitor, să procedăm în
acest fel, până la urmă nu sunt sume mari şi pot fi justificate, cheltuielile mari sunt
cele cu artiştii.
D-l consilier local Stoica Constantin Nicolae arată că, alocăm această sumă la o
firma care organizează evenimentul şi totuşi noi nu punem nişte condiŃii, vrem de
exemplu artistul cutare, aceste condiŃii trebuie puse şi aprobate înainte, nu ulterior.
D-l viceprimar este de părere că, aleşii locali ar trebui să se vină cu propuneri
concrete, ne-am dori să arate manifestarea în acest fel şi să avem următorii artişti în
program.
D-l consilier local Popa Dorin Ioan arată că, atunci când s-a estimat această
sumă, s-a gândit cum va trebui să arate manifestarea.
D-l consilier local Stoica Constantin Nicolae întreabă dacă totuşi caietul de
sarcini nu trebuia prezentat în Consiliul local.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian îl întreabă pe d-l secretar Teodor Iordan,
dacă putem aproba o sumă de 36.000 lei, fără să ştim concret pe ce anume.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, până acum tot în această formă au fost
alocaŃi sume pentru manifestările culturale, dar dacă se propune şi se aprobă
întocmirea unui caiet de sarcini, nu există nicio problemă.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian consideră că, aşa ar fi normal să ştim pe
ce se va cheltui această sumă, dacă am avea un caiet de sarcini, ar fi oarecum
justificat.
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D-l ing.Pistol Eugen arată că, un caiet de sarcini oricum va fi întocmit, dar aşa
cum a arătat anterior, de la momentul în care s-a discutat cu artiştii şi până la
momentul aprobării sumei, aceştia nu au mai fost disponibili.
D-l viceprimar łambă Alin Adam este de părere că, ar trebui să votăm aceste
proiecte în forma propusă, iar la următoarea şedinŃă ordinară de consiliu, să ne fie
prezentate caietele de sarcini, fiindcă ideea este să facem achiziŃia din timp pentru a
putea pregăti aceste manifestări. În aceeaşi ordine de idei, arată că, pe viitor să ne fie
prezentate din timp aceste documente cu modul de cheltuire şi justificarea sumelor
alocate.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, poate este puŃin cam pretenŃioasă denumirea
de caiet de sarcini, eventual să fie stipulate condiŃiile, care trebuie să fie îndeplinite şi
putem să le stipulăm în dispozitivul proiectului de hotărâre.
D-l consilier local Popa Dorin Ioan arată că, în perioada imediat următoare, d-l
Pistol Eugen va merge la compartimentul de achiziŃii publice şi va propune pe SICAP
nişte condiŃii, acele condiŃii am fi vrut să le ştim, ca să vedem pe ce se vor cheltui
concret banii.
D-l viceprimar arată că, proiectele de hotărâre prin care se propune alocarea de
sume de bani pentru organizarea manifestărilor care vor avea loc în luna decembrie a
acestui an, să le aprobăm în forma prezentată şi în următoarea şedinŃă ordinară, d-l
ing.Pistol Eugen să vină şi să prezinte o informare cu privire la condiŃiile de
achiziŃionare a acŃiunilor culturale propuse.
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 12 voturi „pentru” şi 6 abŃineri
(consilierii locali Bulz Dionisie, Chira Adriana, Molocea Mihai Iulian, Popa Dorin
Ioan, Sechi Dan Mihail, Stoica Constantin Nicolae).
Este adoptată Hotărârea nr.173/2019 privind alocarea unei sume de bani din
bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2019 în vederea organizării
manifestărilor dedicate Zilei NaŃionale a României.
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 2019 în
vederea organizării Concertului Extraordinar de Colinde.
D-l ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură „Alexandru
GrozuŃă” Orăştie.
D-l consilier local Paşca Ioan şi d-na consilier local Cîndea LenuŃa Aurelia dau
citire, pe rând, rapoartelor de avizare ale comisiei economice şi 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.
Se adoptă Hotărârea nr.174/2019 privind alocarea unei sume de bani din bugetul
local al Municipiului Orăştie pe anul 2019 în vederea organizării Concertului
Extraordinar de Colinde.
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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
2019 în vederea organizării manifestării „Atelierul şi trăsura lui Moş Crăciun”.
D-l ing.Pistol Eugen dă citire raportului întocmit de Casa de Cultură „Alexandru
GrozuŃă” Orăştie.
D-l consilier local Paşca Ioan arată că, în urma discuŃiilor purtate, comisia
economică propune ca perioada de desfăşurare a manifestării să fie cuprinsă între 9 şi
23 decembrie 2019.
D-na consilier local Cîndea LenuŃa Aurelia prezintă raportul de avizare al
comisiei pentru învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian întreabă dacă această manifestare va fi
organizată tot prin intermediul unei firme. I se răspunde de către d-l ing.Pistol Eugen,
care arată că, manifestarea va fi organizată de Primărie în colaborare cu grădiniŃele
din municipiu.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentului comisiei şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Amendamentul comisiei economice se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate
de voturi.
D-l secretar arată că, urmare a aprobării amendamentului, articolul 1 se modifica
şi va avea următorul cuprins : „Se alocă suma de 11.000 lei din bugetul local al
municipiului Orăştie pe anul 2019, în vederea organizării în perioada 09 - 23
decembrie 2019 a manifestării „Atelierul şi trăsura lui Moş Crăciun.”.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în
unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.175/2019 privind alocarea unei sume de bani din bugetul
local al Municipiului Orăştie pe anul 2019 în vederea organizării manifestării
„Atelierul şi trăsura lui Moş Crăciun”.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea încheierii acordului de parteneriat între Municipiul Orăştie prin Consiliul
local al Municipiului Orăştie şi Centrul de Cultură şi Artă al JudeŃului Hunedoara în
vederea organizării Festivalului „Căluşerul Transilvănean”, ediŃia a LI-a.
D-l ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură „Alexandru
GrozuŃă” Orăştie.
D-l consilier local Paşca Ioan şi d-na consilier local Cîndea LenuŃa Aurelia 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 local Molocea Mihai Iulian arată că, aşa cum a propus la şedinŃa pe
comisii, să se ia iniŃiativa şi acest festival să fie organizat sub formă de concurs, dacă
nu se poate de la actuala ediŃie, de la ediŃia următoare, să se Ńină seama de detaliu
acesta, ar fi un plus pentru acest eveniment.
D-l ing.Pistol Eugen arată că, a discutat cu reprezentanŃii Centrului de Cultură şi
Artă al JudeŃului Hunedoara, Consiliul JudeŃean deŃine acest brand, dânşii dau
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premiile şi hotărăsc în această privinŃă având şi o contribuŃie mai mare cu care vin în
parteneriat cu noi şi vor putea hotărî dacă pot susŃine un festival concurs. În acest
parteneriat, Municipiul Orăştie are anumite obligaŃii pe care trebuie să le
îndeplinească şi dânşii acordă premiile la această manifestare. Totodată, mai arată că,
propunerea de transformare a manifestării în festival concurs va fi supusă atenŃiei în
cadrul unei şedinŃe a Consiliului JudeŃean Hunedoara.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian propune să se întocmească o adresă în
acest sens către Consiliul JudeŃean Hunedoara prin care să se solicite ca manifestarea
să devină festival concurs începând de anul viitor.
D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, această propunere nu va putea fi
cuprinsă în dispozitivul hotărârii, dar se va consemna în procesul verbal cu
obligativitatea ducerii acesteia la îndeplinire.
D-l primar Ovidiu Bălan este de părere că, ar trebui să facem un festival unde
toate formaŃiile să fie premiate, toŃi participanŃii sunt excepŃionali.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, tocmai asta este ideea, de a
premia competenŃa, adică cea mai buna ceată de căluşari.
D-l consilier local Ionică Mircea arată că, la Vatra Dornei este organizat anual un
festival internaŃional de folclor, au o cutumă în sensul că toate formaŃiile participante
sunt premiate, nu există numai două premii.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian întreabă dacă se acordă şi marele
premiu. I se răspunde de către d-l consilier local Ionică Mircea care arată că, întradevăr se acordă şi marele premiu.
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.176/2019 privind aprobarea încheierii acordului de
parteneriat între Municipiul Orăştie prin Consiliul local al Municipiului Orăştie şi
Centrul de Cultură şi Artă al JudeŃului Hunedoara în vederea organizării Festivalului
„Căluşerul Transilvănean”, ediŃia a LI-a.
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 2019 în
vederea organizării Galei Tinerilor Sportivi din Municipiul Orăştie, ediŃia a IV-a.
D-l ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură „Alexandru
GrozuŃă” Orăştie.
D-l consilier local Paşca Ioan şi d-na consilier local Cîndea LenuŃa Aurelia dau
citire, pe rând, rapoartelor de avizare ale comisiei economice şi comisiei pentru
învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, nici la această manifestare nu
avem o detaliere a cheltuielilor, cât din sumă este pentru premierea sportivilor, cât
pentru trofee şi diplome.
D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, cuantumul premiilor depinde de
numărul de sportivi care vor fi premiaŃi, încă mai sunt competiŃii sportive şi mai pot
19

apărea şi alŃi sportivi pe lângă cei care sunt deja în evidenŃă. De exemplu anul acesta
boxerii de la C.S.M Dacia Orăştie 2010 au avut rezultate excepŃionale, mai sunt şi
sportivii de la secŃia de karate, deci pot fi mai mulŃi premianŃi ca anul trecut.
D-l consilier local Bulz Dionisie propune modificarea articolului 2 al proiectului
de hotărâre în sensul că, să fie premiaŃi doar sportivii şi antrenorii acestora.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea amendamentului şi a
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Amendamentul d-lui consilier local Bulz Dionisie se supune la vot şi se aprobă
cu unanimitate de voturi.
D-l secretar arată că, urmare a aprobării amendamentului, articolul 2 se va
modifica şi va avea următorul cuprins : „Suma menŃionată la art.1 va fi suportată din
capitolul 67.02. „Cultură, recreere şi religie”, subcapitolul 67.02.03.06 „Case de
cultură” şi va fi utilizată doar pentru premierea sportivilor şi antrenorilor.”
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în
unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.177/2019 privind alocarea unei sume de bani din bugetul
local al Municipiului Orăştie pe anul 2019 în vederea organizării Galei Tinerilor
Sportivi din Municipiul Orăştie, ediŃia a IV-a.
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
2019 în vederea organizării manifestării „Revelionul în stradă 2020”.
D-l ing.Pistol Eugen dă citire raportului întocmit de Casa de Cultură „Alexandru
GrozuŃă” Orăştie.
D-l consilier local Paşca Ioan şi d-na consilier local Cîndea LenuŃa Aurelia arată
că, în comisia economică şi în comisia pentru învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi
culte, 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.178/2019 privind alocarea unei sume de bani din
bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2019 în vederea organizării manifestării
„Revelionul în stradă 2020”.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2019 în
vederea suportării cheltuielilor ocazionate de vizita unei delegaŃii din oraşul înfrăŃit
Sliedrecht – Olanda în perioada 1 – 5 octombrie 2019.
D-l Terchet Narcis prezintă raportul întocmit de Biroul Dezvoltare Locală şi
Proiecte.
D-l consilier local Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei
economice.
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.
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Se adoptă Hotărârea nr.179/2019 privind alocarea unei sume de bani din bugetul
local al municipiului Orăştie pe anul 2019 în vederea suportării cheltuielilor
ocazionate de vizita unei delegaŃii din oraşul înfrăŃit Sliedrecht – Olanda în perioada 1
– 5 octombrie 2019.
La ultimul punct al ordinii de zi, „Întrebări-interpelări”, d-l consilier local Bulz
Dionisie doreşte să supună atenŃiei situaŃia existentă la fosta fermă Lăzărescu şi unde
trebuie să se implice şi Primăria prin serviciile de specialitate, unde s-a stabilit o
femeie şi un bărbat, au un copil care locuieşte împreună cu dânşii, iar copilul trebuia
înscris la şcoală. Dânsul împreună cu d-na ŞteŃco Monica de la Serviciul Public de
AsistenŃă Socială Orăştie şi cu angajaŃi ai PoliŃiei Locale Orăştie au fost la faŃa
locului, acel copil trăieşte fără a avea apă curentă, fără energie electrică, îşi face
nevoile într-o găleată, sunt condiŃii inumane, a şi filmat condiŃiile în care aceştia
trăiesc.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, au fost sesizaŃi cei la DirecŃia Generală de
AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Deva şi aceştia vor veni şi vor lua copilul din
acea locaŃie.
D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, astăzi probabil s-a emis ordonanŃa
preşedinŃială prin care copilul va fi luat din acel loc şi i s-a găsit inclusiv un asistent
maternal profesionist.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, a ridicat de 5-6 ori problema cu
semnele de circulaŃie de la cele două ieşiri din municipiul Orăştie, înspre Deva,
respectiv spre Sebeş şi nici până în prezent nu s-a făcut nimic şi întreabă ce trebuie să
facem ca să se respecte ceea ce hotărâm în Consiliul local.

D-l primar Ovidiu Bălan arată că, a fost discuŃia în Consiliul local să creştem
viteza pe centura municipiului, iar astăzi a avut loc un accident mortal la trecerea de
pietoni de pe B-dul Eroilor.
D-l consilier local Stoica Constantin Nicolae arată că, există asemenea accidente
mortale, chiar dacă în legislaŃie există prevăzută o distanŃă de la trecerile de pietoni,
unde nu se poate parca, nu este vizibilă trecerea de pietoni, vin cu maşini mari de
transport, nu ştiu că în zonă este o trecere de pietoni, sunt maşini parcate în faŃă
acesteia şi normal că nu se vede şi dintre maşini apar pietonii. În aceeaşi ordine de
idei, arată că, în permanenŃă sunt parcate acolo maşini şi nimeni nu le aplică nicio
amendă. Totodată, arată că, s-a discutat despre modificarea limitei de viteză de la 50
la 70 km/oră la ieşirile din municipiu, s-a votat şi aprobat şi tot nu se pune în aplicare.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că, administratorul drumului care a preluat drumul
a făcut o greşeală, probabil v-a explicat d-l ing.Cândea Horea care este problema.
D-l consilier local Stoica Constantin Nicolae arată că, discutăm de aceasta
problemă totuşi de mai bine de 4 luni, nu suntem în stare să reglementăm situaŃia unui
semn de circulaŃie, atunci ce putem facem noi pentru municipiul acesta.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, semnele de circulaŃie nu se pot modifica
numai cu avizul PoliŃiei Rutiere.
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D-l consilier local Stoica Constantin Nicolae arată că, PoliŃia Rutieră nu are nicio
treabă, a discutat cu comandantul şi ei nu au niciun amestec, trebuie vorbit cu
administratorul drumului naŃional.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, orice montare de semn de circulaŃie se face
cu avizul PoliŃiei Rutiere.
D-l consilier local Stoica Constantin Nicolae arată că, trebuie făcute adrese atât
către administratorul drumului naŃional, cât şi către PoliŃia Rutieră.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, problema nu ar fi fost atât de
arzătoare, dacă în urma discuŃiilor s-ar fi temperat situaŃiile, agenŃii Politiei Rutiere
stau şi dau nejustificat amenzi în zona respectivă.
D-l consilier local Stoica Constantin Nicolae arată că, probleme sunt în zona
trecerii de pietoni vis-a-vis de Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, nu este
suficient semnalizată, în zonă sunt parcate tot timpul maşini, apar pietoni dintre
maşini şi se pot produce evenimente nefericite.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, pe drumurile naŃionale este interzisă parcarea
conform Codului Rutier.
D-l consilier local Stoica Constantin Nicolae arată că, acest lucru să le fie
transmis şi Politiei Rutiere, că poate nu ştiu. Totodată, dânsul este de părere că, noi
trebuie să ajutăm cetăŃenii, să fluidizam traficul, nu să îi amendăm, acesta ar trebui sa
fie principalul nostru scop.
D-l consilier local Stoica Constantin Nicolae arată că, am aprobat în şedinŃa
ordinară din luna iulie, casarea unor obiecte de inventar de la C.S.M „Dacia Orăştie
2010” contrar prevederilor legale şi a părerii d-lui secretar, care ne-a spus că este
ilegal ca o persoană să întocmească referatul şi tot aceasta să îl şi aprobe. Dânsul a
fost şi a verificat împreună cu d-na consilier local Chira Adriana şi din toată lista de
inventar din cele 150 de mingi care au fost propuse spre casare, ni s-au prezentat doar
40, în rest nu există nimic din obiectele de inventar casate.
D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, unul dintre motivele casării acelor
obiecte de inventar, mai ales la sectorul fotbal, foarte multe mingi se sparg şi se pierd
lunar, în 2, 3, 4 ani de zile se întâmplă să se ajungă în asemenea situaŃie.
D-l consilier local Stoica Constantin Nicolae arată că, mingile reprezintă 10%
din valoarea obiectelor de inventar casate, restul obiectelor de inventar nu mai există.
D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, de exemplu, în cazul treningurilor au
fost date jucătorilor, care au plecat cu ele acasă şi o mare parte nu au mai fost aduse
înapoi, au fost date la alte grupe.
D-l consilier local Stoica Constantin Nicolae arată că, a fost consemnat în
procesul verbal şi d-l secretar poate confirma că, nu este legal să aprobam casarea
acelor obiecte de inventar în condiŃiile prezentate, a fost şi a verificat şi este o mare
măgărie ceea ce s-a făcut şi care a şi fost dovedită ulterior.
D-l viceprimar arată că, a explicat care este situaŃia reală existentă la orice
instituŃie de genul acesta, crede că este foarte logică şi exista o justificare.
D-l consilier local Stoica Constantin Nicolae arată că, nu este vorba numai de
mingi, este de vorba de treninguri, ghete, jambiere, cronometre, geci, veste, scaune
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directoriale, nu mai sunt efectiv.
D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, era un scaun directorial, destul de
uzat, care a fost luat de cine ştie unde şi a fost trecut în inventar şi ulterior au fost
luate altele şi normal ca s-a propus casarea acelui scaun, ca nu mai putea fi folosit.
D-na consilier local Chira Adriana întreabă unde se află acel scaun, fiindcă nu a
putut fi prezentat.
D-l viceprimar arată că, probabil s-a rupt şi a fost aruncat.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, nu se procedează aşa, dacă s-a
rupt, se păstrează până se casează.
D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, într-adevăr nu trebuia aruncat, dacă sa stricat şi ar fi trebuit păstrat.
D-l consilier local Stoica Constantin Nicolae este convins că aşa s-a procedat şi
în cazul altor casări, la Spital şi alte instituŃii şi obiectele de inventar nici nu existau.
În aceeaşi ordine de idei, arată că, de ce s-a făcut această casare la C.S.M „Dacia
Orastie 2010” pentru că fostul gestionar Stoica Andrei le-a luat pe inventar cum le-a
luat, iar acum d-l Ştefan Marius, care a ştiut că sunt obiecte de inventar lipsă, a cerut
să se facă gestiunea şi că va prelua bucată cu bucată numai ce este, restul le casăm.
D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, din anul 2010 nu s-a făcut nicio
casare la club, în anul când a fost înfiinŃat actualul club a preluat de la fostul club
obiectele care existau la momentul respectiv.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, la Primărie şi la Spitalul Municipal Orăştie,
casările s-au făcut în baza proceselor verbale întocmite de comisiile de inventariere la
fiecare sfârşit de an şi acestea propun casarea obiectelor care sunt scoase din uz, deci
cele care există efectiv, chiar dacă sunt rupte.
D-l consilier local Stoica Constantin Nicolae este părere că, oricum sunt inutili
angajaŃii care sunt actualmente pe club şi care sunt o risipă de bani publici. Dânsul a
propus în urma cu ceva timp să fie redus postul de contabil şi s-ar putea angaja un
contabil cu 300 lei/lună şi s-ar face o economie de 6.000 lei/lună la fondul de salarii,
dar nu s-a dorit.
D-l viceprimar arată că, activitatea contabilului a fost redusă la jumătate în urma
cu câteva luni, postul este prevăzut cu ½ de normă, deci economia care se face este
una însemnată.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinŃă,
prof.łambă Alin Adam

Secretar,
jr.Teodor Iordan
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