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           ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES VERBAL 
 
 Încheiat astăzi, 15.09.2017 cu ocazia şedinŃei de îndată a Consiliului local al 
municipiului Orăştie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu o zi înainte de data stabilită. 
 Din totalul de 19 consilieri sunt prezenŃi la şedinŃă 16. Lipsesc consilierii locali 
Ardelean Dana Alina, Sechi Dan Mihail şi Ştefănie Maria. 
 La şedinŃă participă primar Ovidiu Bălan, viceprimar łambă Alin Adam, secretar 
Teodor Iordan şi mass-media locală. 
 Întrucât procesul verbal al şedinŃei ordinare din data de 31.08.2017 a fost pus la 
dispoziŃia consilierilor cu ocazia înmânării invitaŃiei şi a materialelor de şedinŃă, d-l 
secretar Teodor Iordan întreabă dacă există obiecŃii cu privire la acesta. Întrucât nu 
există obiecŃii acesta este supus 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 modificarea HCL nr.98/2015 referitoare la aprobarea studiului de 
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  – „Modernizare 
străzi dr.I.Mihu, Dealul Mic, Târgului, MoŃilor, MuzicanŃilor, Plantelor, Crişan, 
Tronsonul dintre Decebal şi Viilor, Viitorului, Digului, parcare str.A.Iancu din 
municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara”. 
 2.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.33/2017 referitoare la 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaŃi pentru obiectivul „Ranforsare 
sistem rutier pe Drumul Comunal DC 42 Orăştie – Gelmar, JudeŃul Hunedoara”. 
 3.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.167/2017 referitoare la 
aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie pentru 
proiectul “Prelungire  strada Viitorului, Municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”. 
 4.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.178/2017 referitoare la 
aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie pentru 
proiectul „Modernizare străzi dr.I.Mihu, Dealul Mic, Târgului, MoŃilor, MuzicanŃilor, 
Plantelor, Crişan, Tronsonul dintre Decebal şi Viilor, Viitorului, Digului, parcare 
str.A.Iancu din municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara”. 
 5.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.179/2017 referitoare la 
aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local pentru proiectul „Ranforsare sistem 
rutier pe Drumul Comunal DC 42 Orăştie – Gelmar, JudeŃul Hunedoara”. 
 6.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.181/2017 referitoare la 
aprobarea deplasării unei delegaŃii a Municipiului Orăştie în oraşul înfrăŃit Criuleni – 
Republica Moldova în perioada 18 – 20 septembrie 2017. 
 În afara ordinii de zi, d-l primar propune : 
 7.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.166/2017 referitoare la  
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aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie pentru 
proiectul “Modernizare strada Stelian Ivaşcu, municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara”. 
 8.Proiect de hotărâre  privind modificarea HCL nr.168/2017 referitoare la 
aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie pentru 
proiectul “Reabilitare reŃele de alimentare cu apă în municipiul  Orăştie”. 
 Proiectul ordinii de zi împreună cu completările ulterioare este supus la vot şi 
aprobat în unanimitate. 
 La primul punct al ordinii de zi , d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului 
de hotărâre privind modificarea HCL nr.98/2015 referitoare la aprobarea studiului de 
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  – „Modernizare 
străzi dr.I.Mihu, Dealul Mic, Târgului, MoŃilor, MuzicanŃilor, Plantelor, Crişan, 
Tronsonul dintre Decebal şi Viilor, Viitorului, Digului, parcare str.A.Iancu din 
municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara”. 
 D-l ing.Pojoni Oliver dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Bulz Dionisie întreabă de ce sunt prinse şi cheltuielile la lucrările 
deja efectuate, se mai pot deconta ulterior, care este raŃionamentul.  
 D-l primar arată că, la partea de cheltuieli neeligibile există o secŃiune unde sunt 
prevăzute şi cheltuielile care deja au fost efectuate şi datorita acestui fapt se regăsesc 
în valoarea lucrării.    
 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.195/2017 privind modificarea HCL nr.98/2015 
referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul  – „Modernizare străzi dr.I.Mihu, Dealul Mic, Târgului, MoŃilor, 
MuzicanŃilor, Plantelor, Crişan, Tronsonul dintre Decebal şi Viilor, Viitorului, 
Digului, parcare str.A.Iancu din municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara”. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea HCL nr.33/2017 referitoare la aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici actualizaŃi pentru obiectivul „Ranforsare sistem rutier pe Drumul 
Comunal DC 42 Orăştie – Gelmar, JudeŃul Hunedoara”. 
 D-l ing.Pojoni Oliver prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 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.196/2017 privind modificarea HCL nr.33/2017 referitoare 
la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaŃi pentru obiectivul „Ranforsare 
sistem rutier pe Drumul Comunal DC 42 Orăştie – Gelmar, JudeŃul Hunedoara”. 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
modificarea HCL nr.167/2017 referitoare la aprobarea asigurării finanŃării de la 
bugetul local al municipiului Orăştie pentru proiectul “Prelungire  strada Viitorului, 
Municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”. 
 D-l ing.Pojoni Oliver prezintă raportul întocmit de Biroul dezvoltare locală şi 
proiecte. 
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 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.197/2017 privind modificarea HCL nr.167/2017 
referitoare la aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie 
pentru proiectul “Prelungire  strada Viitorului, Municipiul Orăştie, JudeŃul 
Hunedoara”. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea HCL nr.178/2017 referitoare la aprobarea asigurării 
finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie pentru proiectul „Modernizare 
străzi dr.I.Mihu, Dealul Mic, Târgului, MoŃilor, MuzicanŃilor, Plantelor, Crişan, 
Tronsonul dintre Decebal şi Viilor, Viitorului, Digului, parcare str.A.Iancu din 
municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara”. 
 D-l ing.Pojoni Oliver dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 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.198/2017 privind modificarea HCL nr.178/2017 
referitoare la aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie 
pentru proiectul „Modernizare străzi dr.I.Mihu, Dealul Mic, Târgului, MoŃilor, 
MuzicanŃilor, Plantelor, Crişan, Tronsonul dintre Decebal şi Viilor, Viitorului, 
Digului, parcare str.A.Iancu din municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara”. 
 În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
modificarea HCL nr.179/2017 referitoare la aprobarea asigurării finanŃării de la 
bugetul local pentru proiectul „Ranforsare sistem rutier pe Drumul Comunal DC 42 
Orăştie – Gelmar, JudeŃul Hunedoara”. 
 D-l ing.Pojoni Oliver prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 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.199/2017 privind modificarea HCL nr.179/2017 
referitoare la aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local pentru proiectul 
„Ranforsare sistem rutier pe Drumul Comunal DC 42 Orăştie – Gelmar, JudeŃul 
Hunedoara”. 
 La punctul 6 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea HCL nr.181/2017 referitoare la aprobarea deplasării unei 
delegaŃii a Municipiului Orăştie în oraşul înfrăŃit Criuleni – Republica Moldova în 
perioada 18 – 20 septembrie 2017.  
 D-na ec.Jude Andreea prezintă raportul întocmit de Biroul dezvoltare locală şi 
proiecte. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 10 voturi. 
 Preşedintele de şedinŃă solicită să se facă propuneri nominale pentru desemnarea 
reprezentantului Consiliului local în respectiva delegaŃie. 
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 D-na consilier Chira Adriana îl propune pe d-l consilier Stoica Constantin 
Nicolae. 
 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 lua întotdeauna prin vot 
secret. În consecinŃă, d-l secretar 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 
16 consilieri prezenŃi au votat, iar d-l consilier Stoica Constantin Nicolae a obŃinut 16 
voturi. 
 Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în 
unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.200/2017 privind modificarea HCL nr.181/2017 
referitoare la aprobarea deplasării unei delegaŃii a Municipiului Orăştie în oraşul 
înfrăŃit Criuleni – Republica Moldova în perioada 18 – 20 septembrie 2017.  
 În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
modificarea HCL nr.166/2017 referitoare la  aprobarea asigurării finanŃării de la 
bugetul local al municipiului Orăştie pentru proiectul “Modernizare strada Stelian 
Ivaşcu, municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara”. 
 D-l ing.Pojoni Oliver prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 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.201/2017 privind modificarea HCL nr.166/2017 
referitoare la  aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie 
pentru proiectul “Modernizare strada Stelian Ivaşcu, municipiul Orăştie, judeŃul 
Hunedoara”. 
 La punctul 8 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea HCL nr.168/2017 referitoare la aprobarea asigurării 
finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie pentru proiectul “Reabilitare 
reŃele de alimentare cu apă în municipiul  Orăştie”. 
 D-l ing.Pojoni Oliver dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
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 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.202/2017 privind modificarea HCL nr.168/2017 
referitoare la aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie 
pentru proiectul “Reabilitare reŃele de alimentare cu apă în municipiul  Orăştie”. 
 În încheierea şedinŃei, d-l consilier Popa Dorin Ioan prezintă o situaŃie care din 
punctul de vedere al dânsului este anormală, cetăŃenii care trebuie să îşi reînnoiască 
cărŃile de identitate sunt purtaŃi de la o instituŃie la alta, cei de la Serviciul Public 
Comunitar Local de EvidenŃă a Persoanelor le solicită să aducă o adeverinŃă care este 
eliberată de către un compartiment din cadrul Primăriei, din care să rezulte că actuala 
strada pe care locuiesc a avut înainte o altă denumire, cei care vin pentru o scurtă 
perioadă timp, uneori expres în acest scop. În aceeaşi ordine de idei, dânsul mai arată 
că, ar fi mult mai simplu, ca respectiva adeverinŃă să fie solicitată de cei de la 
S.P.C.L.E.P direct compartimentului din cadrul Primăriei, fără a mai fi nevoiŃi să 
meargă cei interesaŃi la Primărie şi să solicite acel document. Totodată, dânsul este de 
părere că, ar trebui actualizat nomenclatorul stradal şi care să îl aibă şi cei de la 
S.P.C.L.E.P. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, S.P.C.L.E.P are nomenclatorul stradal 
actualizat, însă respectiva adeverinŃă este o piesă din dosarul necesar eliberării cărŃii 
de identitate pe care cetăŃeanul trebuie să o solicite personal, la dosar trebuie să existe 
în original acel act, daca nu exista anumite documente, persoanei respective i se poate 
întocmi dosar penal, legile în acest domeniu sunt clare şi nimeni nu îşi asumă o 
asemenea responsabilitate. 
 D-l consilier Popa Dorin arată că, acele documente să pot solicită prin email sau 
fax, fără a mai purta cetăŃenii, care pierd timp preŃios, să se modifice şi să se 
actualizeze datele. 
 D-l secretar arată că, în acest sens ar trebui modificate legile după care se 
lucrează în domeniul evidenŃei persoanelor.    
 În încheiere, d-l consilier Stoica Constantin Nicolae întreabă pe d-l primar dacă 
există emise buletine privind calitatea aerului în municipiul Orăştie, ca urmare a 
incendiului care a avut loc în urmă cu câteva zile la       SC Terpena SRL Orăştie, 
exista unele temeri ale populaŃiei cu privire la acest aspect şi să se solicite instituŃiilor 
abilitate să le facă publice prin intermediul mass-media pentru a nu mai fi discuŃii şi 
interpretări din partea populaŃiei. 
 D-l primar Ovidiu Bălan arată că, în cadrul conferinŃei de presă care a avut loc în 
urma cu câteva zile au fost prezentate de către I.S.U Hunedoara date cu privire la 
incendiul produs în incinta SC Terpena SRL Orăştie  şi înŃelege temerile care există în 
acest sens şi va solicita să ne fie comunicate oficial aceste documente.  
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
             Preşedinte de şedinŃă,                                                     Secretar,                                                
                 jr.Paşca Ioan                                            jr.Teodor Iordan 


