ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 31.10.2019 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 viceprimar łambă Alin Adam, director A.P.L Costoiu Călin
Mircea, directori din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi mass-media
locală.
Întrucât procesul verbal al şedinŃei ordinare din data de 26 septembrie 2019 şi al
şedinŃei extraordinare convocată de îndată din data de
04 octombrie 2019
au fost puse la dispoziŃia consilierilor, d-l director Costoiu Calin 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 aprobarea rectificării bugetului local al
municipiului Orăştie pe anul 2019.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului instituŃiilor publice
şi activităŃilor finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii pe anul 2019.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului subvenŃiei acordate AsociaŃiei
Umanitare „Renaître România” din bugetul local al municipiului Orăştie pe anul
2020.
4.Proiect de hotărâre privind completarea Programului anual al achiziŃiilor
publice pentru anul 2019 aprobat prin HCL nr.101/2019.
5.Proiect de hotărâre privind atribuirea cu chirie a apartamentului nr.14 din
blocul nr.26 situat în str.Pricazului din municipiul Orăştie.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaŃiu situat în Orăştie,
str.O.Goga, nr.25, ca sediu pentru Uniunea SalvaŃi România – OrganizaŃia Orăştie.
7.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.128/2019 privind aprobarea
reorganizării Serviciului Public de Gospodărire Municipală în Serviciul Public de
Gospodărire Comunală din subordinea Consiliului Local al Municipiului Orăştie.
8.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea reluării
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procedurii de selecŃie pentru desemnarea unui membru în Consiliul de AdministraŃie
al SC „Activitatea Goscom” SA Orăştie.
9.Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de comodat încheiat între
Municipiul Orăştie si Inspectoratul de Jandarmi JudeŃean „Decebal” Hunedoara
aprobat prin H.C.L nr.144/2019.
10.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L nr.143/2019 referitoare la
reglementarea situaŃiei juridice a unui teren situat în intravilanul municipiului Orăştie.
11.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemŃiune pentru
imobilul – Ansamblu urban „str.Viilor”, monument istoric din Municipiul Orăştie,
str.Viilor, nr.4, JudeŃul Hunedoara.
12.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemŃiune pentru
imobilul – Ansamblu urban „str.N.Bălcescu”, monument istoric din Municipiul
Orăştie, str.N.Bălcescu, nr.6, ap.2 şi 3, JudeŃul Hunedoara.
13.Proiect de hotărâre privind modificarea poziŃiei nr.2 din anexa la HCL
nr.229/2018 referitoare la propunerea restituirii unor terenuri foştilor proprietari.
În afara ordinii de zi, d-l primar propune :
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuŃiei bugetelor pe trimestrul III al
anului 2019.
15.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemŃiune pentru
imobilul – Ansamblu urban „str.O.Goga”, monument istoric din Municipiul Orăştie,
str.O.Goga, nr.21, JudeŃul Hunedoara.
16.Discutarea plângerii prealabile formulată de Tăbăcaru Iulia – Elena şi
Tăbăcaru Beniamin înregistrată sub nr.12.611/25.09.2019.
Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerile ulterioare este supus la vot şi
aprobat în unanimitate.
La primul punct al ordinii de zi sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Orăştie pe anul
2019.
D-na director Jorza Lucia dă citire raportului întocmit de DirecŃia economică.
D-l consilier local Paşca Ioan arată că, în urma discuŃiilor purtate, comisia
economică a avizat favorabil proiectul de hotărâre, cu amendamentul suplimentării cu
suma de 13.400 lei a capitolului 65.02 „ÎnvăŃământ” şi retragerea acesteia de la
capitolul 51.02 „AutorităŃi publice şi acŃiuni externe”, articolul „Alte cheltuieli”.
D-na consilier local Chira Adriana arată că, de doi ani de zile, lună de lună i se
spune de către cei din Primăria municipiului Orăştie, că va avea branşament la reŃeaua
de gaze naturale. Dânsa a plătit în urmă cu 8 luni de zile împreună cu vecina sa,
Ńinând cont de promisiunea că va fi racordată, nu are momentan o altă alternativă de
încălzire şi vrea să ştie cine nu şi-a făcut plata aferenta acestei lucrări.
D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, Primăria Municipiului Orăştie şi-a
plătit partea sa de contribuŃie, SC Delgaz Grid SA este o firmă privată şi aceasta îi
poate răspunde de ce nu este încă branşată.
D-na consilier local Chira Adriana arată că, i s-a răspuns de către firmă printr-o
notificare transmisă şi la Primăria Municipiului Orăştie, că trebuie ales constructorul
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pentru realizarea branşamentului.
D-l viceprimar arată că, firma care va executa lucrarea nu o alege Primăria
Municipiului Orăştie, executantul trebuie stabilit de SC Delgaz Grid SA.
D-na consilier local Chira Adriana întreabă din nou, cine nu a plătit, dacă de 8
luni de zile a plătit 6.000 lei pentru branşamentul stradal.
D-l viceprimar Tamba Alin Adam arată că, probleme de genul acesta sunt şi în
alte zone, pe str.Dealul Mic şi pe str.Erou Ovidiu Munteanu, firma care se ocupă de
aceste probleme este SC Delgaz Grid SA. În aceeaşi ordine de idei, mai arată că, dacă
d-na consilier local Chira Adriana va depune până la sfârşitul programului o solicitare
în acest sens, dânsul promite ca va primi răspuns la acesta.
D-na consilier local Chira Adriana arată că, a primit răspunsuri diferite de la cele
două părŃi, iar dânsa şi vecina sa nu au nici în prezent încălzire pe str.Crişan.
D-l viceprimar consideră că este o problema a unei firme private, Primăria şi-a
plătit partea sa din investiŃie, deci nu este de competenŃa noastră.
D-na consilier local Chira Adriana arată că, vecina dânsei a fost săptămâna
trecută în audienŃă la Primărie, situaŃia este neclară şi incertă, nu a primit niciun
răspuns concret şi întreabă câte hârtii şi întrebări trebuie să mai pună, ca să aibă şi
dânsele un branşament la gaz.
D-l viceprimar arată că, aşa cum a arătat anterior, dânsul mâine cât va putea de
repede va da un răspuns în legătură cu această problemă.
D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, este necesară realizarea unor lucrări
de reparaŃii la acoperişul sălii de sport de la Şcoala Gimnazială „D.Stanca” Orăştie. În
acest sens propune suplimentarea capitolului 65.02 „ÎnvăŃământ” cu suma de 4.500
lei, urmând ca suma să fie retrasă de la capitolul 51.02 „AutorităŃi publice şi acŃiuni
externe”.
D-l director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentelor şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Amendamentul comisiei economice este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Amendamentul d-lui viceprimar se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în
unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.181/2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al
municipiului Orăştie pe anul 2019.
La punctul al doilea al ordinii de zi sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului instituŃiilor publice şi activităŃilor
finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii 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 director Costoiu Călin 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.
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Este adoptată Hotărârea nr.182/2019 privind aprobarea rectificării bugetului
instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii pe
anul 2019.
În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea nivelului subvenŃiei acordate AsociaŃiei Umanitare „Renaître România” din
bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2020.
D-na director Oltean Mihaela prezintă raportul întocmit de Serviciul Public de
AsistenŃă Socială Orăştie.
D-l consilier local Paşca Ioan şi d-na consilier local Cîndea LenuŃa Aurelia dau
citire, pe rând, rapoartelor de avizare al comisiei economice şi comisiei pentru
învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte.
D-l director Costoiu Calin 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.183/2019 privind aprobarea nivelului subvenŃiei acordate
AsociaŃiei Umanitare „Renaître România” din bugetul local al municipiului Orăştie pe
anul 2020.
La punctul 4 al ordinii de zi sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind completarea Programului anual al achiziŃiilor publice pentru anul
2019 aprobat prin HCL nr.101/2019.
D-na Ardean Tatiana dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică Compartimentul achiziŃii publice.
D-l consilier local Paşca Ioan şi d-na consilier local Roşu Mariana Dorina
prezintă, pe rând, rapoartele de avizare ale comisiei economice şi comisiei pentru
servicii şi comerŃ.
D-l director Costoiu Călin 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.184/2019 privind completarea Programului anual al
achiziŃiilor publice pentru anul 2019 aprobat prin HCL nr.101/2019.
În continuare sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
atribuirea cu chirie a apartamentului nr.14 din blocul nr.26 situat în str.Pricazului din
municipiul Orăştie.
D-na ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier local Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie
locală, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l director Costoiu Călin 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.185/2019 privind atribuirea cu chirie a apartamentului
nr.14 din blocul nr.26 situat în str.Pricazului din municipiul Orăştie.
La punctul 6 al ordinii de zi sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea închirierii unui spaŃiu situat în Orăştie, str.O.Goga, nr.25, ca sediu
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pentru Uniunea SalvaŃi România – OrganizaŃia Orăştie.
D-na ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier local Petre Radu OnuŃ dă citire raportului de avizare al comisiei
pentru administraŃie locală.
D-l director Costoiu Călin 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.186/2019 privind aprobarea închirierii unui spaŃiu
situat în Orăştie, str.O.Goga, nr.25, ca sediu pentru Uniunea SalvaŃi România –
OrganizaŃia Orăştie.
În continuare sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
modificarea HCL nr.128/2019 privind aprobarea reorganizării Serviciului Public de
Gospodărire Municipală în Serviciul Public de Gospodărire Comunală din subordinea
Consiliului Local al Municipiului Orăştie.
D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală – Compartiment resurse umane.
D-na consilier local Roşu Mariana Dorina arată că, în urma discuŃiilor purtate,
comisia pentru servicii şi comerŃ a avizat favorabil proiectul de hotărâre, cu
amendamentul completării articolului 2 al proiectului de hotărâre cu un nou aliniat
(2), care va avea următorul cuprins : „Urmare a celor menŃionate la aliniatul 1,
Regulamentul de organizare şi funcŃionare al Serviciului Public de Gospodărire
Comunală Orăştie, Organigrama şi Statul de funcŃii al S.P.G.C Orăştie se vor modifica
în mod corespunzător, acestea constituind anexele nr.1, 2 şi 3 la prezenta hotărâre”.
D-l director Costoiu Calin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentului şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Amendamentul comisiei pentru servicii şi comerŃ se supune la vot şi se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în
unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.187/2019 privind modificarea HCL nr.128/2019 privind
aprobarea reorganizării Serviciului Public de Gospodărire Municipală în Serviciul
Public de Gospodărire Comunală din subordinea Consiliului Local al Municipiului
Orăştie.
La punctul 8 al ordinii de zi sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind stabilirea unor măsuri în vederea reluării procedurii de selecŃie pentru
desemnarea unui membru în Consiliul de AdministraŃie al SC „Activitatea Goscom”
SA Orăştie.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală – Compartiment resurse umane.
D-l consilier local Petre Radu OnuŃ dă citire raportului de avizare al comisiei
pentru administraŃie locală.
D-l consilier local Paşca Ioan arată că, dânsul doreşte să se retragă din cadrul
S.C.
comisiei de selecŃie a membrilor Consiliului de AdministraŃie al
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„Activitatea Goscom” S.A. Orăştie, urmând a se retrage şi din celelalte comisii în care
este membru, deoarece timpul nu îi mai permite şi solicită să se ia act de acest fapt şi
să se procedeze la alegerea unui alt membru într-o şedinŃă ulterioară.
D-l director Costoiu Călin 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.188/2019 privind stabilirea unor măsuri în vederea
reluării procedurii de selecŃie pentru desemnarea unui membru în Consiliul de
AdministraŃie al SC „Activitatea Goscom” SA Orăştie.
În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
modificarea contractului de comodat încheiat între Municipiul Orăştie si Inspectoratul
de Jandarmi JudeŃean „Decebal” Hunedoara aprobat prin H.C.L nr.144/2019.
D-l director Costoiu Călin 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 consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, acest contract de comodat a
mai fost luat în discuŃie în urmă cu câteva şedinŃe a fost aprobat, consilierii liberali sau abŃinut la acel moment şi i se pare cel puŃin ciudat, după ce s-a aprobat contractul
într-o anumită formă, să se revină şi să se fie schimbate anumite clauze, cel puŃin
dubioase. În aceeaşi ordine de idei, arată că, nu înŃelege de ce trebuie să facem un
moft unei alte instituŃii, s-a revenit cu alte pretenŃii nejustificate, de exemplu, cu
privire la prelungirea perioadei, durata contractului a fost stabilită la 5 ani de zile,
acum se doreşte sa fie prelungit pe o perioada cel puŃin egală cu perioada iniŃială.
D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, mai mult ca sigur Inspectoratul de
Jandarmi a luat in calcul atunci când a făcut solicitarea, faptul că, proiectul pe care îl
au în derulare este pe fonduri europene şi au prevăzută o anumită perioadă de
implementare.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, referitor şi la prejudicii sau
degradările aduse imobilului şi în acest sens aceştia şi-au luat o măsură de siguranŃă,
în sensul că, dacă se strică ceva şi se dovedeşte că a fost un caz de forŃă majoră sau în
timpul unei intervenŃii a dânşilor. În aceeaşi ordine de idei sunt nişte situaŃii de
acoperire din partea lor, mai ales că, noi am cedat acel spaŃiu gratuit, municipalitatea a
investit în acel imobil şi să se vină ulterior şi să mai ceri alte modificări, mai ales că,
din câte a înŃeles, forma de contract a fost stabilită de comun acord de cele două părŃi.
D-l viceprimar arată că, am încercat să venim în sprijinul unei instituŃii a statului
şi să le oferim un spaŃiu până îşi renovează actualul sediu.
D-l consilier local Popa Dorin Ioan arată că, la precedenta dezbatere a
contractului de comodat, dânşii nu au votat proiectul de hotărâre respectiv, e un motiv
în plus să vină colegii de la Partidul Social Democrat cu un nou proiect, poate au avut
remuşcări şi în speranŃa că poate vom vota în favoarea acestuia.
D-l consilier local Bulz Dionisie întreabă cum poate fi gândit un contract din
care să fie eliminat capitolul „SancŃiuni”, deci se propune un contract fără sancŃiuni şi
6

întrebă de ce s-a propus acest lucru.
D-l director Costoiu Călin arată că, acest capitol dansul l-a introdus în acest
contract, fiindcă nu erau prevăzute, contractul de comodat nu conŃine esenŃialmente
sancŃiuni.
D-l consilier local Popa Dorin Ioan este de părere că, mai ales că este un contract
de comodat şi pot apărea diferite pagube, este obligatoriu să se prevadă sancŃiuni.
D-l director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 13 voturi „pentru”, iar 6
consilieri locali s-au abŃinut de la vot.
Se adoptă Hotărârea nr.189/2019 privind modificarea contractului de comodat
încheiat între Municipiul Orăştie si Inspectoratul de Jandarmi JudeŃean „Decebal”
Hunedoara aprobat prin H.C.L nr.144/2019.
La punctul 10 al ordinii de zi sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind modificarea H.C.L nr.143/2019 referitoare la reglementarea situaŃiei
juridice a unui teren situat în intravilanul municipiului Orăştie.
D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier local Petre Radu OnuŃ prezintă raportul de avizare al comisiei
pentru administraŃie locală.
D-l director Costoiu Călin 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.190/2019 privind modificarea H.C.L nr.143/2019
referitoare la reglementarea situaŃiei juridice a unui teren situat în intravilanul
municipiului Orăştie.
În continuare sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
neexercitarea dreptului de preemŃiune pentru imobilul – Ansamblu urban „str.Viilor”,
monument istoric din Municipiul Orăştie, str.Viilor, nr.4, JudeŃul Hunedoara.
D-l director Costoiu Călin 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 director Costoiu Călin 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.191/2019 privind neexercitarea dreptului de preemŃiune
pentru imobilul – Ansamblu urban „str.Viilor”, monument istoric din Municipiul
Orăştie, str.Viilor, nr.4, JudeŃul Hunedoara.
La punctul 12 al ordinii de zi sunt expuse 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.6, ap.2 şi 3, JudeŃul Hunedoara.
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D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier local Petre Radu OnuŃ dă citire raportului de avizare al comisiei
pentru administraŃie locală.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian este de părere că pe viitor poate ar fi
oportun să achiziŃionăm astfel de imobile, mai ales că, din fondul locativ în ultimii ani
au fost vândute mai multe locuinŃe şi este o oportunitate să creştem acest fond.
D-l consilier local Paşca Ioan este de părere că, administraŃia locală nu ar trebui
să achiziŃioneze asemenea imobile, care sunt încadrate ca şi monumente istorice,
existând o serie de restricŃii în ceea ce priveşte intervenŃia asupra lor.
D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, sunt mai multe categorii de imobile
încadrate ca monumente istorice, dacă ar fi în zona PieŃei Victoria sau imobil situat la
parter pe str.N.Bălcescu cu posibilitate de privatizare, ar fi putea fi o oportunitate, dar
numai în baza unui studiu amănunŃit.
D-l consilier local Bulz Dionisie arată că, aceste imobile sunt încadrate ca şi
monument istoric prin prisma că sunt parte într-un ansamblu arhitectural, doar faŃada
contează sunt acest aspect, într-adevăr trebuie respectată arhitectura iniŃială a acesteia,
deci nu este aşa de complicat.
D-l director Costoiu Călin 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.192/2019 privind neexercitarea dreptului de
preemŃiune pentru imobilul – Ansamblu urban „str.N.Bălcescu”, monument istoric din
Municipiul Orăştie, str.N.Bălcescu, nr.6, ap.2 şi 3, JudeŃul Hunedoara.
În continuare sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
modificarea poziŃiei nr.2 din anexa la HCL nr.229/2018 referitoare la propunerea
restituirii unor terenuri foştilor proprietari.
D-l director Costoiu Călin 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 favorabil.
D-l director Costoiu Călin 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.193/2019 privind modificarea poziŃiei nr.2 din anexa la
HCL nr.229/2018 referitoare la propunerea restituirii unor terenuri foştilor proprietari.
La punctul 14 al ordinii de zi sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea execuŃiei bugetelor pe trimestrul III al anului 2019.
D-na director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică.
D-l consilier local Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei
economice.
D-l director Costoiu Călin 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.194/2019 privind aprobarea execuŃiei bugetelor pe
trimestrul III al anului 2019.
În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
neexercitarea dreptului de preemŃiune pentru imobilul – Ansamblu urban
„str.O.Goga”, monument istoric din Municipiul Orăştie, str.O.Goga, nr.21, JudeŃul
Hunedoara.
D-l director Costoiu Călin 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 director Costoiu Călin 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.195/2019 privind neexercitarea dreptului de preemŃiune
pentru imobilul – Ansamblu urban „str.O.Goga”, monument istoric din Municipiul
Orăştie, str.O.Goga, nr.21, JudeŃul Hunedoara.
La punctul 16 al ordinii de zi, d-l director Costoiu Călin dă citire plângerii
prealabile formulată de Tăbăcaru Iulia-Elena şi Tăbăcaru Beniamin în calitate de
proprietari ai imobilului situat în municipiul Orăştie, str.I.Creangă, nr.1 înregistrată
sub nr.12.611/25.09.2019 prin care se solicită revocarea H.C.L nr.296/2017 privind
aprobarea cuantumului de majorare în anul 2018 a impozitului pe clădirea neîngrijită
situată în str.I.Creangă, nr.1 din municipiul Orăştie şi a H.C.L nr.273/2017 privind
stabilirea obligaŃiilor, responsabilităŃilor şi sancŃiunilor pentru faptele săvârşite de
instituŃii publice, agenŃi economici, cu sau fără personalitate juridică, precum şi de
cetăŃeni, în domeniul bunei gospodăriri a municipiului Orăştie pentru imobilul mai
sus amintit. Totodată, susnumiŃii arată că, în anul 2015 au devenit proprietarii acestui
imobil, iar în anul 2016 au încheiat un contract cu o firmă de arhitectură pentru
elaborarea unui proiect de reabilitare şi au executat prin intermediul unei firme lucrări
de înfoliere a geamurilor şi a podului pentru limitarea pagubelor, însă foliile au fost
vandalizate. SusnumiŃii consideră că, este nejustificată încadrarea clădirii ca
neîngrijită în contextul în care se cunoaşte de autorităŃile locale demersurile care au
fost făcute şi care se fac pentru reabilitarea respectivului imobil de patrimoniu. În
aceeaşi ordine de idei, mai arată că, prin adresa nr.8165/26.06.2019 li s-a pus în
vedere înlocuirea geamurilor sparte, în caz contrar urmând a fi amendaŃi, însă acestea
nu pot fi înlocuite pur şi simplu fără aprobarea DirecŃiei de Patrimoniu, dânşii au făcut
demersuri pentru obŃinerea autorizaŃiei de construire. In concluzie, pentru motivele
mai sus expuse solicită revocarea în tot a H.C.L nr.296/2017 şi a H.C.L nr.273/2017.
Plângerea prealabilă este supusă la vot, aceasta fiind respinsă cu unanimitate de
voturi.
În încheierea şedinŃei, d-l consilier Molocea Mihai Iulian întreabă ce se întâmplă
cu lucrările de anvelopare a blocurilor din str.Armatei, care sunt momentan sistate. I
se răspunde de către d-l viceprimar care arată că, Inspectoratul Teritorial de Muncă
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Hunedoara se ocupă în prezent de cercetarea situaŃiei apărute în urma accidentului de
muncă, care a avut loc în urmă cu câteva săptămâni. În aceeaşi ordine de idei, arată că
municipalitatea a transmis constructorului că ne dorim să finalizeze lucrarea, dânşii
ne-au comunicat că speră să îşi vor relua cât mai curând activitatea şi să termine
lucrarea, dar au avut mai multe controale de la I.T.M Hunedoara.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian este de părere că este şi normal să aibă
controale şi poate ar trebui ca şi Primăria municipiului Orăştie, ca beneficiar al
investiŃiei, ar trebui să vadă în ce condiŃii se desfăşoară lucrările şi să i se pună în
vedere anumite lucruri.
D-l viceprimar arată că, angajaŃii Primăriei sunt prezenŃi zilnic pe şantierele unde
se execută lucrări de reabilitare a blocurilor, ne pare rău de situaŃia respectivă, este o
firmă care a contractat lucrarea în urma unei licitaŃii.
D-l consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, trebuie luate anumite măsuri
care Ńin de siguranŃă, atât a muncitorilor, cât şi a cetăŃenilor care trec zilnic prin acea
zonă, ca să nu se mai întâmple un asemenea eveniment cu urmări nedorite.
D-na consilier local Chira Adriana întreabă când se va redeschide Creşa
Municipală Orăştie pentru că, părinŃii nu au în prezent nicio alternativă. I se răspunde
de către d-l viceprimar łambă Alin Adam care arată că, ar fi trebuit să se redeschisa la
1 septembrie, sperăm că, până la sfârşitul lunii noiembrie să o putem da în folosinŃă,
fiindcă este într-adevăr o mare problemă, au fost mai multe termene cu privire la
imobilul din str.Luminii, constructorul a fost sancŃionat de mai multe ori pentru
nerespectarea termenului de finalizare a lucrării.
D-l consilier local Stoica Constantin Nicolae arată că, a fost aprobată în Consiliul
local în urmă cu 7-8 luni modificarea limitei de viteză la cele două ieşiri din
municipiu, este a şasea intervenŃie pe această tema şi ar dori să ştie care sunt
demersurile concrete pe care le-a făcut Primăria în acest sens. Totodată, dânsul mai
arată că, s-a săturat de discuŃii sterile şi vrea să ştie, dacă este cineva din Primărie în
stare să facă o adresă către Inspectoratul de PoliŃie Hunedoara sau nu.
D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, adresa a fost transmisă către
Inspectoratul de PoliŃie al JudeŃului Hunedoara în cursul lunii septembrie 2019, între
timp ne-a fost comunicat şi răspunsul, în sensul că, nu este de competenŃa dânşilor.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinŃă,
prof.łambă Alin Adam

Secretar General,
jr.Teodor Iordan
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