ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 01 aprilie 2022 cu ocazia ședinței extraordinare convocată de îndată
a Consiliului local al municipiului Orăștie.
Convocarea Consiliului local s-a făcut cu o zi înainte de data stabilită.
Ședința Consiliului local se desfășoară prin mijloace electronice, printr-o platformă
online de videoconferință, iar la apelul nominal al președintelui de ședință sunt prezenți
18 din totalul de 19 consilieri locali în funcție. Lipsește dna consilier local Giurgiu
Margareta.
La ședință participă primar ing.Ovidiu Laurențiu Bălan, viceprimar Hendrea Ovidiu
Cristian, secretar general Teodor Iordan, funcționari publici din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului și mass-media locală.
Președintele de ședință, dl consilier local Zvîncă Mihai Caius prezintă următorul
proiect al ordinii de zi :
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a
cheltuielilor pentru obiectivul de investiții “Renovarea energetică moderată a clădirilor
rezidențiale multifamiliale din Municipiul Orăștie, județul Hunedoara”.
2.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al
municipiului Orăștie pe anul 2022 în vederea organizării și desfășurării în data de 14
aprilie 2022 a unui concert de muzică religioasă – Pricesne.
Proiectul ordinii de zi este supus la vot și aprobat în unanimitate.
La primul punct al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele
inițierii proiectului de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a
cheltuielilor pentru obiectivul de investiții “Renovarea energetică moderată a clădirilor
rezidențiale multifamiliale din Municipiul Orăștie, județul Hunedoara”.
Dșoara Gîrdea Bianca dă citire raportului întocmit de Direcția Tehnică -Biroul
Dezvoltare Locală și Proiecte.
Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități economicofinanciare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian menționează faptul că, în ceea ce privește
stațiile de încărcare pentru autoturismele electrice, inițial au fost prevăzute șapte stații,
dar având în vedere că, în ghid se prevede instalarea a câte unei stații de încărcare pentru
vehicule electrice la fiecare 2500 mp arie desfășurată renovată, iar din calcule reiese că
se pot instala doar cinci stații. Urmare a acestui fapt, se va modifica valoarea maximă
eligibilă de la 2.859.600 euro la 2.809.600 euro.
Având în vedere acest aspect dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian propune
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modificarea art.2 al proiectului de hotărâre, care va avea următorul cuprins : “Se aprobă
valoarea maximă eligibilă calculată pentru cele 7 blocuri, având în vedere costul unitar
pentru lucrări de renovare moderată / mp ( arie desfășurată) fără TVA, inclusiv costul
stației de încărcare de 2.809.600,00 euro (13.830.817,92 lei fără TVA)”.
Dșoara Gîrdea Bianca precizează că, ne-am fi dorit să montăm câte o stație la
fiecare bloc renovat, dar nu ne permite ghidul, la suprafața renovată de 13000 mp se pot
instala doar 5 stații de încărcare.
Dl consilier local Jula Radu Ioan este de părere că, acest proiect este unul benefic
pentru locatarii respectivelor blocuri, iar cheltuielile cu întreținerea vor scădea.
Dl consilier local Bota Adrian întreabă care au fost criteriile de selecție a blocurilor
care sunt propuse în vederea renovării, cum au fost selectate cele șapte blocuri și câte
cereri au fost depuse în acest sens.
Dșoara Gîrdea Bianca arată că au fost depuse un număr de 38 de cereri, acele
blocuri care au avut 100% din semnăturile locatarilor au fost selectate, în această situație
au fost mai multe blocuri, va trebui să le facem etapizat, depindem și de alte proceduri de
achiziție, iar în cadrul P.N.R.R sunt două apeluri de proiecte.
Dl consilier local Bota Adrian întreabă că, blocurile cu 100% din semnături au
devenit eligibile în ordinea în care au fost depuse dosarele sau nu și au fost doar șapte
blocuri care s-au încadrat sau au fost mai multe.
Dșoara Gîrdea Bianca arată că, au fost mai mult de șapte blocuri, dar implementarea
se va face etapizat, fiindcă nu putem depuse 14 proiecte deodată sunt 14 blocuri care au
100% din semnături, iar in cea de a doua etapă vom depune și pentru celelalte blocuri.
Dl consilier local Bota Adrian întreabă cum au fost selectate cele șapte blocuri? I se
răspunde de către dșoara Gîrdea Bianca care precizează faptul că, au fost selectate
blocurile care sunt similare și anume din punct de vedere al suprafeței, al regimului de
construcție și care se pot depune acum, sunt anumite proceduri care trebuie urmate și cele
șapte blocuri au îndeplinit cerințele ghidului.
Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius menționează faptul că, în cadrul P.N.R.R sunt
eligibile și persoanele juridice care nu au datorii și care dețin spații la parterul imobilelor.
Dșoara Gîrdea Bianca precizează faptul că, persoanele juridice pe această măsură
sunt eligibile, acestea pot beneficia de un ajutor de minimis, care nu au mai accesat
fonduri europene în ultimii trei ani cu o valoare mai mare de 200.000 euro, aceștia vor
suporta cheltuielile din bugetul propriu, iar ulterior printr-o schemă de ajutor de stat își
vor recupera banii.
Dl secretar general precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentului si a proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Amendamentul dlui viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian se supune la vot si se
aproba cu unanimitate de voturi.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot și aprobat în unanimitate.
Este adoptată Hotărârea nr.63/2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare
și a cheltuielilor pentru obiectivul de investiții “Renovarea energetică moderată a
clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Orăștie, județul Hunedoara”.
La punctul al doilea al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului de
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hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăștie pe
anul 2022 în vederea organizării și desfășurării în data de 14 aprilie 2022 a unui concert
de muzică religioasă – Pricesne.
Dl ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultura „Alexandru
Grozuță” Orăștie.
Dl consilier local Jula Radu Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei pentru
activități economico-financiare.
Dl secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Acesta se spune la vot și se aprobaă cu unanimitate de voturi.
Se adoptă Hotărârea nr.64/2022 privind alocarea unei sume de bani din bugetul
local al municipiului Orăștie pe anul 2022 în vederea organizării și desfășurării în data de
14 aprilie 2022 a unui concert de muzică religioasă – Pricesne.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Președinte de ședință,
ing.ZVÎNCĂ Mihai Caius

Secretar General,
jr.Teodor IORDAN
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