ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 29.08.2019 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 16 din cei 19 consilieri. Lipsesc consilierii locali Popa
Dorin Ioan, Sechi Dan Mihail şi Ştefănie Maria.
La şedinŃă participă primar Ovidiu Bălan, viceprimar łambă Alin Adam, director
A.P.L Costoiu Călin, directori din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi
mass-media locală.
Întrucât procesul verbal al şedinŃei ordinare din data de 25 iulie 2019 a fost pus la
dispoziŃia consilierilor, d-l director Costoiu Călin întreabă dacă există obiecŃii cu
privire la acesta. Întrucât nu există obiecŃii, procesul verbal este supus la vot şi
aprobat cu unanimitate de voturi.
Preşedintele de şedinŃă, d-l consilier Stănculesc Valentin Silviu prezintă
următorul proiect al ordinii de zi :
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei de avizare a lucrărilor de
intervenŃie (faza SF/DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
“ReŃea de canalizare menajeră şi pluvială pe străzile Decebal, Dacilor, Dominic
Stanca şi Viilor”.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice (faza
DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiŃii
„Amenajarea zonei centrale protejate – PiaŃa Victoriei şi realizarea unui parcaj
adiacent în Municipiul Orăştie”.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare şi a
cumpărării unor terenuri intravilane situate în str.CetăŃii din municipiul Orăştie.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului achiziŃiilor publice aferent
Proiectului „Modernizarea Ambulatoriului Integrat de specialitate al Spitalului
Municipal Orăştie, judeŃul Hunedoara”.
5.Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare şi a vânzării
terenului intravilan situat în Orăştie, str.dr.Stelian Ivaşcu, nr.13.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe
construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.81, apartamentul nr.14 din municipiul
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Orăştie, str.Pricazului.
7.Proiect de hotărâre privind acordarea unui aviz de principiu în vederea
avizării de către A.N.R.S.C a preŃurilor la activitatea de apă potabilă şi canalizareepurare practicate de SC Activitatea Goscom SA Orăştie.
8.Proiect de hotărâre privind acceptarea donaŃiei unui teren intravilan situat în
municipiul Orăştie, zona Şumuştău identificat în CF 66575 Orăştie.
9.Proiect de hotărâre privind acceptarea donaŃiei unui teren intravilan situat în
municipiul Orăştie, zona Şumuştău identificat în CF 66579 Orăştie.
10.Proiect de hotărâre privind amplasarea unor corturi pe raza municipiului
Orăştie de către Partidul NaŃional Liberal în vederea strângerii de semnături pentru
depunerea candidaturii la alegerile prezidenŃiale.
11.Proiect de hotărâre privind inventarierea unui teren intravilan în proprietatea
privată a Municipiului Orăştie.
12.Proiect de hotărâre privind reglementarea situaŃiei juridice a unui teren situat
în intravilanul Municipiului Orăştie.
13.Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinŃă gratuită prin contract de
comodat a unor spaŃii din clădirea Internatului Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu”
Orăştie.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare şi a
cumpărării unui teren şi a construcŃiei aferente situată în incinta Parcului
„Tineretului” din municipiul Orăştie.
15.Proiect de hotărâre privind 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.
16.Proiect de hotărâre privind propunerea restituirii unui teren foştilor
proprietari.
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru
pajiştile proprietarilor şi/sau deŃinătorilor legali din Municipiul Orăştie.
18.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pe perioada
septembrie – noiembrie 2019.
19.Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr.115/2019 referitoare la
aprobarea exproprierii unor terenuri, proprietate privată a Municipiului Orăştie, pentru
realizarea lucrării de utilitate publică, de interes naŃional ,,Reabilitarea liniei
c.f.Braşov –Simeria, componentă a coridorului IV paneuropean pentru circulaŃia
trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, secŃiunea Coşlariu –Simeria.
20.Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 al H.C.L nr.117/2019
referitoare la inventarierea unor terenuri intravilane în proprietatea privată a
Municipiului Orăştie.
21.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al
municipiului Orăştie pe anul 2019 în vederea organizării manifestării „Ziua Recoltei”.
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22.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al
municipiului Orăştie pe anul 2019 în vederea organizării şi desfăşurării Festivalului –
concurs „Tudorică Munteanu, pentru solişti instrumentişti şi solişti vocali de muzică
populară tradiŃională românească”, ediŃia a XVIII-a.
23.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al
municipiului Orăştie pe anul 2019 în vederea organizării manifestării „Concert de
romanŃe – A căzut o frunză-n calea ta”, ediŃia a XVI-a.
24.Discutarea adresei AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Prest
Hunedoara”.
În afara ordinii de zi, d-l primar propune :
25.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanŃării nerambursabile de la bugetul
local al municipiului Orăştie pe anul 2019 a proiectelor sportive, culturale, de educaŃie
şi pentru unele unităŃi de cult din municipiul Orăştie.
26.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru
obiectivul – „Continuare lucrări pentru extinderea sediului Primăriei Municipiului
Orăştie”.
Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerile ulterioare este supus la vot şi
aprobat în unanimitate.
La primul punct al ordinii de zi, d-l primar prezinta motivele iniŃierii proiectul de
hotărâre privind aprobarea documentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃie (faza
SF/DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ReŃea de canalizare
menajeră şi pluvială pe străzile Decebal, Dacilor, Dominic Stanca şi Viilor”.
D-l ing.Iacob Doru dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul
Dezvoltare Locală şi Proiecte.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre a
fost avizat cu amendamentul să fie continuate lucrările de canalizare pe str.Decebal
până la întâlnirea străzii Dacilor pe tot traseul.
D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, SC Activitatea Goscom SA Orăştie
are termen până la data de 31 octombrie 2019 să realizeze sistemul de canalizare
pentru cele trei locuinŃe care au fost luate în discuŃie în cadrul comisiei economice,
motiv pentru care propune ca proiectul să fie luat în dezbatere şi aprobat în forma
propusă de iniŃiator.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian întreabă în baza cărui act va executa SC
Activitatea Goscom SA Orăştie această lucrare. I se răspunde de către d-l viceprimar
care arată că, lucrarea se va efectua în baza contractului de lucrări pe care firma îl are
în acest scop şi în urma şedinŃei Consiliului de AdministraŃie s-a luat decizia efectuării
acesteia.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, speră să se realizeze lucrarea de către societate,
s-a discutat şi anul trecut în legătură cu această problemă, nu s-a întreprins nimic, s-a
propus să fie prinsă în planul de lucrări pe acest an şi din câte ştie este prevăzută. În
aceeaşi ordine de idei, arată că, de la aprobarea bugetului local şi până în prezent nu sau măsuri pentru realizarea lucrării, cu toate că, pe străzile adiacente s-au efectuat
lucrări la sistemul de canalizare şi idee este ca, în cele din urmă SC Activitatea
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Goscom SA Orăştie să realizeze această lucrare.
D-l director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentului comisiei şi a proiectului de hotărâre este de 9 voturi.
Amendamentul comisiei economice se supune la vot fiind consemnare 4 voturi
„pentru”, iar 12 consilieri s-au abŃinut de la vot.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.132/2019 privind aprobarea documentaŃiei de avizare a
lucrărilor de intervenŃie (faza SF/DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul “ReŃea de canalizare menajeră şi pluvială pe străzile Decebal, Dacilor,
Dominic Stanca şi Viilor”.
La punctul al doilea al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice (faza DALI) şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiŃii „Amenajarea zonei
centrale protejate – PiaŃa Victoriei şi realizarea unui parcaj adiacent în Municipiul
Orăştie”.
D-na arh.Mutu Mădălina prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei economice.
Preşedintele de şedinŃă îi dă cuvântul d-lui Ilie Popa, reprezentantul firmei care a
elaborat proiectul general al obiectivului de investiŃii.
D-l arhitect Ilie Popa, reprezentant al SC Compact SRL Deva arată că, pentru
firmă a fost o deosebită plăcere să lucreze la acest proiect, care prezintă o strategie şi
o posibilitate de dezvoltare pentru municipiu în anii ce vor urma. În continuare,
dânsul face o prezentare video a proiectului şi oferă detalii ale ansamblului urban
PiaŃa Victoria, respectiv ale str.M.Eminescu. Totodată, arată că, acest proiect va avea o
valoare de 22.076.365,47 de lei fără TVA, din care C+M = 17.390.297,94 lei fără
TVA. Acest proiect va fi structurat pe două etape, în prima se va realiza parcarea din
curtea Casei de Cultura, adică tot ce înseamnă infrastructură, realizarea unui punct de
transformare şi alimentare cu energie electrică, sistem de canalizare şi alimentare cu
apă. În cea de a doua etapă va viza realizarea pieŃei propriu-zise.
D-l primar Ovidiu Bălan îi adresează felicitări d-lui arhitect Ilie Popa pentru
proiectul de amenajare a zonei centrale protejate – PiaŃa Victoria, care este un proiect
foarte bine realizat, care este un obiectiv de investiŃii important şi un proiect „de
suflet”, iar primele demersuri au fost făcute în urmă cu 7 ani, când arhitect al
Primăriei era d-na Cojocaru Mariana şi au fost necesare obŃinerea avizelor necesare de
la instituŃiile statului. În aceeaşi ordine de idei, arată că, acest studiu de fezabilitate
vine să încununeze munca depusă în toŃi aceşti ani, acest proiect bineînŃeles că nu este
singular, ci are legătură cu alte trei proiecte importante pentru zona centrală şi anume
proiectul referitor la Casa de Cultură, proiectul privind realizarea Muzeului
CivilizaŃiei Dacice şi proiectul referitor la restaurarea şi consolidarea CetăŃii Orăştiei,
fiind vorba de o cofinanŃare de 15 milioane de euro pentru aceste proiecte prin care se
vor realiza lucrări de infrastructură pe străzile adiacente acestor obiective de investiŃii
şi care vor întregii modificarea zonei şi va oferi o nouă imagine a acesteia. Totodată,
arată că, este pentru prima dată în ultimii 50 de ani prin care se propune o schimbare
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atât de radicală şi benefică pentru introducerea într-un circuit turistic şi pentru punerea
în valoare a zonei centrale. În ceea ce priveşte proiectul, acesta este foarte bine
realizat, dar bineînŃeles că anumite detalii mai pot fi adăugate pe parcursul anilor, o
posibilă strada care să se deschidă în spatele imobilelor din PiaŃa Victoriei, o posibilă
amplasare a statuii Regelui Ferdinand, iar toate reŃelele de telecomunicaŃii vor fi
introduse subteran şi se va interveni la înlocuirea reŃelei de alimentare cu gaze. În
aceeaşi ordine de idei arată că, se vor putea organiza evenimente culturale şi artistice
de mai mică amploare, care vor necesita un timp redus de pregătire, în principal
datorită reŃelelor care vor permite organizarea acestora şi nu va mai exista acea scenă,
care este folosită în prezent pentru acŃiunile artistice, ci pentru evenimente de
amploare acestea se vor desfăşura în parcul care va fi amenajat în zona stadionului
„Mecanica”. Dânsul arată că, în ceea ce priveşte finanŃarea acestui proiect, acesta a
fost depus pentru obŃinerea finanŃări pe fonduri P.N.D.L în urmă cu trei ani şi s-a
estimat la acea vreme o valoare de aproximativ 260 miliarde lei vechi, iar în
momentul de faŃă este pe o listă de aşteptare. În aceeaşi ordine de idei arată că, în
momentul de faŃă nu se ştie dacă va continua programul P.N.D.L II pentru a se putea
obŃine finanŃarea necesară, este în discuŃie, dar există o a doua variantă pentru
obŃinerea finanŃării şi speră ca în cel mai scurt timp să se depună solicitarea pentru
finanŃare pe Fondul National de InvestiŃii ca să obŃinem acord şi finanŃare pentru
acesta. Aceste fond de investiŃii este la dispoziŃia administraŃiilor locale, unde se poate
depune un proiect mare şi unul tehnic, în momentul de faŃă este deschis, finanŃarea ce
se acordă este rambursabilă şi va trebui restituită în 20 de ani şi îşi exprimă speranŃa
că vom reuşi să îl transpunem în practică şi trebuie să credem în realizarea acestuia.
D-l consilier Paşca Ioan întreabă dacă circulaŃia prin faŃa Casei de Cultură va fi
pe două sensuri sau pe un singur sens ca în prezent. I se răspunde de către d-l arhitect
Ilie Popa care arată că va fi pe un singur sens, va fi o circulaŃie semaforizată ca în
prezent, se va realiza un sens giratoriu pentru fluidizarea circulaŃiei. Totodată, arată
că, după demararea lucrărilor să se discute cu proprietarii din zona centrală şi să fie
sprijiniŃi, să deschidă activităŃi în curŃi, aşa vom putea avea cafenele elegante,
cofetării, eventual librării.
D-l primar arată că, speră că, în cursul anului viitor şi în funcŃie de obŃinerea
finanŃării să poată fi demarată prima etapă a proiectului.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae întreabă care va fi perioada de execuŃie a
acestui proiect. I se răspunde de către d-l arhitect Ilie Popa că perioada de execuŃie va
fi de peste 24 luni, 9 luni va fi pentru realizarea parcajului şi restul perioadei pentru
realizarea întregului proiect.
D-l director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 9 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.133/2019 privind aprobarea documentaŃiei tehnicoeconomice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiŃii „Amenajarea zonei centrale protejate – PiaŃa Victoriei şi realizarea unui
parcaj adiacent în Municipiul Orăştie”.
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În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea însuşirii raportului de evaluare şi a cumpărării unor terenuri intravilane
situate în str.CetăŃii din municipiul Orăştie.
D-l ing.Iacob Doru prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul
Dezvoltare Locală şi Proiecte.
D-l consilier 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 13 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.134/2019 privind aprobarea însuşirii raportului de
evaluare şi a cumpărării unor terenuri intravilane situate în str.CetăŃii din municipiul
Orăştie.
La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea Programului achiziŃiilor publice aferent Proiectului
„Modernizarea Ambulatoriului Integrat de specialitate al Spitalului Municipal Orăştie,
judeŃul Hunedoara”.
D-l ing.Pojoni Oliver dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică –
Compartiment achiziŃii publice.
D-l consilier 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 9 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.135/2019 privind aprobarea Programului achiziŃiilor
publice aferent Proiectului „Modernizarea Ambulatoriului Integrat de specialitate al
Spitalului Municipal Orăştie, judeŃul Hunedoara”.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
însuşirea raportului de evaluare şi a vânzării terenului intravilan situat în Orăştie,
str.dr.Stelian Ivaşcu, nr.13.
D-l ing.Colhon Andrei prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre a
fost avizat favorabil.
Preşedintele de şedinŃă îi dă cuvântul d-lui Pera Nicolae, care arată că, dânsul are
concesionat un teren în str.S.Ivaşcu şi în urmă cu câteva luni a depus o cerere de
cumpărare a acestuia şi a înŃeles ca la şedinŃele precedente au fost câteva voturi
„împotrivă” sau abŃineri. Totodată, Ńine să precizeze că, nu face parte din niciun partid
politic şi lucrează în mediul privat şi nu înŃelege acest blocaj cu privire la solicitarea
de cumpărare. În aceeaşi ordine de idei, arată cererea este luată în dezbatere a treia
oară, au mai fost încă 15 solicitări de vânzare înaintea sa şi nu au fost probleme.
D-l consilier Pîndărelu Nicolae arată că, dacă tot este prezent
d-l Pera
Nicolae, să îi explice colegii consilieri care au votat împotrivă, care au fost motivele
pentru care nu au fost de acord cu vânzarea terenului.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian, arată că, actuala componenŃă a Consiliului
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local este una care permite că lucrurile să funcŃioneze, dacă se propune un proiect de
hotărâre de către primar, acesta poate fi aprobat fără probleme de către colegii de la
P.S.D, fără ca ceilalŃi consilieri să pună piedici. În aceeaşi odine de idei, Ńine să
precizeze, că din câte a înŃeles, colegii săi de partid s-au abŃinut, el nu a fost prezent la
şedinŃa anterioară şi doreşte să propună un amendament, Ńinând cont că, celelalte
parcele au fost vândute cu acelaşi preŃ de 10 euro/mp, propunerea dânsului este să o
vindem şi pe aceasta tot la această valoare, raportul de evaluare are un rol consultativ,
iar ultimul cuvânt îl avem noi ca şi consilieri prin votul pe care îl dăm. Totodată, arată
că, în urma cu 8 luni de zile am vândut cu acest preŃ, iar condiŃiile şi detaliile de
acordare au fost aceleaşi.
D-l Pera Nicolae arată că, iniŃial raportul de evaluare a fost întocmit pe o valoare
de 10 euro/mp, de un expert pe care atunci l-a văzut pentru prima oară, iar ulterior al
doilea raport a fost întocmit pe o valoare de 13 euro/mp.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian propune ca preŃul de vânzare să fie
10 euro/mp, pentru a nu crea discrepanŃe între cumpărători.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că, responsabilitatea este în cele din urmă a
consiliului local, vânzarea terenului se face cu un cvorum de 2/3 din numărul
consilierilor în funcŃie. Totodată, arată că, raportul de evaluare dă o sumă, consilierii
pot propune scăderea valorii, dar sunt situaŃii şi speŃe, ultima de exemplu a fost la
Sebeş, unde consilierii au vândut sub valoarea recomandată prin raportul de evaluare
şi ulterior au fost chemaŃi să dea explicaŃii la DirecŃia NaŃională AnticorupŃie. Dânsul
arată că, nu are nimic împotrivă, este opŃiunea directă a consilierilor, dacă Ńinem cont
de vânzările anterioare, aşa ar fi normal, dar având în vedere că avem un raport de
evaluare valid, deci se poate propune şi aproba cum consideră că este mai bine.
D-l director Costoiu Călin doreşte să expune punctul de vedere şi să facă referire
la ceea ce prevede legislaŃia şi arată că potrivit art.364, alin.(1) din Codul
administrativ, preŃul de vânzare se stabileşte pe baza unui raport de evaluare, aprobat
de consiliu sau judeŃean, după caz. Totodată, mai arată că, din punct de vedere al
legalităŃii, dacă proiectul de hotărâre se aprobă în altă formă decât cea propusa iniŃial,
nu va contrasemna hotărârea, fiindcă ar excede legii şi va expune motivele pentru care
nu o va contrasemna.
D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, se pare că singura modalitate de
acum încolo de a lucra este de a aduce cetăŃenii la şedinŃele de consiliu local.
Totodată, mai arată ca, în urma cu o lună de zile unii consilieri prezenŃi spuneau că se
prejudiciază bugetul local, că acele terenuri au o valoare mult mai mare, astăzi acelaşi
grup de consilieri propune scăderea preŃului, în cele din urmă nu ştiu cine face politică
mai mult decât colegii noştri, noi încercam să facem administraŃie.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, d-l director Costoiu Călin având în
vedere punctul de vedere expus anterior, atunci ar putea să nu contrasemneze şi
următoarele proiecte de hotărâre, sau cel puŃin acela prin care se propune cumpărarea
unui teren şi a construcŃiilor aflate în proprietatea A.J.V.P.S Hunedoara, care are
anexat un raport de evaluare, care propune un preŃ de 81.000 euro, iar noi propunem
să îl cumpărăm cu 71.000 euro.
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D-l consilier Paşca Ioan arată că, aşa cum a prezentat d-l consilier Molocea
Mihai Iulian şi avea dreptate, aşa ar fi fost moral să vindem terenul acesta la acelaşi
preŃ la care le-am vândut pe celelalte vândute anterior, dar având în vedere prevederile
Codului administrativ, nu putem scădea sub valoare propusă de evaluator. Totodată,
mai arată că, pe vechea legislaŃie puteam să scădem sub valoarea propusă şi a fost un
caz la Sebeş, unde consilierii au vândut unele terenuri sub o anumită valoare şi
ulterior le-a fost imputată o suma de 200 milioane lei vechi, care reprezenta diferenŃa
de preŃ cu care s-a considerat că au prejudiciat bugetul local.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, ni s-a prezentat că nu avem voie să
contestăm un raport de evaluare atestat de un expert ANEVAR, nu îl contestă nimeni,
însă în conŃinutul acestuia se specifică că este o predicŃie şi este subiectiv, deci nu este
ceva obligatoriu.
D-l director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentului şi a proiectului de hotărâre este de 13 voturi.
Amendamentul d-lui consilier Molocea Mihai Iulian se supune la vot fiind
consemnate 4 voturi „pentru”, iar 12 consilieri s-au abŃinut de la vot.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.136/2019 privind însuşirea raportului de evaluare şi a
vânzării terenului intravilan situat în Orăştie, str.dr.Stelian Ivaşcu, nr.13.
La punctul 6 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe construită prin fonduri
ANL situată în blocul nr.81, apartamentul nr.14 din municipiul Orăştie, str.Pricazului.
D-na ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier 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.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.137/2019 privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei
locuinŃe construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.81, apartamentul nr.14 din
municipiul Orăştie, str.Pricazului.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind acordarea unui aviz de principiu în vederea avizării de către A.N.R.S.C a
preŃurilor la activitatea de apă potabilă şi canalizare-epurare practicate de SC
Activitatea Goscom SA Orăştie.
D-l ing.Colhon Andrei dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.
D-na consilier Roşu Mariana Dorina prezintă raportul de avizare al comisiei
pentru servicii şi comerŃ.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, dânsul se va abŃine la acest
proiect de hotărâre, ca să nu existe interpretări, având în vedere că a făcut şi
negocierea salarială de la SC Activitatea Goscom SA Orăştie.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, au fost discuŃii şi grupul consilierilor
P.N.L este de acord cu această propunere şi că preŃul la apă ar trebui adaptat la
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cheltuielile pe care le are societatea în legătură cu această activitate.
D-l director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 9 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 15 voturi „pentru”, iar un
consilier nu a participat la vot, d-l consilier Stoica Constantin Nicolae.
Se adoptă Hotărârea nr.138/2019 privind acordarea unui aviz de principiu în
vederea avizării de către A.N.R.S.C a preŃurilor la activitatea de apă potabilă şi
canalizare-epurare practicate de SC Activitatea Goscom SA Orăştie.
La punctul 8 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind acceptarea donaŃiei unui teren intravilan situat în municipiul Orăştie,
zona Şumuştău identificat în CF 66575 Orăştie.
D-na arh.Mutu Mădălina prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier 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 13 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.139/2019 privind acceptarea donaŃiei unui teren
intravilan situat în municipiul Orăştie, zona Şumuştău identificat în CF 66575
Orăştie.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
acceptarea donaŃiei unui teren intravilan situat în municipiul Orăştie, zona Şumuştău
identificat în CF 66579 Orăştie.
D-na arh.Mutu Mădălina prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier 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 13 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.140/2019 privind acceptarea donaŃiei unui teren
intravilan situat în municipiul Orăştie, zona Şumuştău identificat în
CF 66579
Orăştie.
La punctul 10 al ordinii de zi, d-na consilier Chira Adriana prezintă motivele
iniŃierii proiectului de hotărâre privind amplasarea unor corturi pe raza municipiului
Orăştie de către Partidul NaŃional Liberal în vederea strângerii de semnături pentru
depunerea candidaturii la alegerile prezidenŃiale.
D-l ing.Simedru Nicolae dă citire raportului întocmit de DirecŃia arhitect-şef.
D-l consilier łambă Alin Adam arată că, în comisia pentru urbanism, proiectul
de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-na consilier Chira Adriana propune ca perioada de amplasare a celor două
corturi să fie în perioada 31 august – 9 septembrie 2019.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, există situaŃii când comercianŃii, de exemplu
cu ocazia Zilei de 8 Martie şi cu alte ocazii, conform hotărârii de consiliu amintite
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anterior, vând flori şi alte produse, acele solicitări nu sunt supuse dezbaterii
Consiliului Local. În aceeaşi ordine de idei, arată că, recent s-au strâns semnături
pentru mitingul împotrivă mirosului de dejecŃii porcine şi nu s-a supus aprobării
consiliului, în schimb când este vorba de o solicitare venită din partea P.N.L trebuie
trecute prin consiliul local şi doreşte unele lămuriri în acest sens.
D-l director Costoiu Călin arată că, în ceea ce priveşte prezenta solicitare se
aplică prevederile legale referitoare la alegeri, este legislaŃie specifică în materie
electorală şi este atributul Consiliului să aprobe închirierea domeniului public al
municipiului Orăştie.
D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, între timp au fost înregistrate două
noi solicitări de amplasare corturi în vederea strângerii de semnături pentru alegerile
prezidenŃiale, una din partea Filialei Teritoriale Hunedoara a Partidului AlianŃei
Liberalilor şi DemocraŃilor şi a doua din partea OrganizaŃiei Orăştie a Partidului
Social Democrat. Solicitarea OrganizaŃiei P.S.D este de a amplasa un cort în PiaŃa
Victoriei, pe trotuarul din zona statuii Regelui Burebista în perioada 2 – 7 septembrie
2019, iar solicitarea celor de la A.LD.E este tot pentru amplasarea unui cort, nu este
specificata zona, ci doar perioada, respectiv 1 – 15 septembrie 2019. Dânsul arată că,
având în vedere că nu este specificată locaŃia propune că acel cort să fie amplasat în
zona centrală a municipiului.
D-l director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentelor şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Amendamentul d-nei consilier Chira Adriana se supune la vot şi se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Amendamentele d-lui consilier łambă Alin Adam sunt supune, pe rând, la vot şi
se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l director Costoiu Călin arată că, urmare a aprobării celor două amendamente,
se va modifica în consecinŃă titlul hotărârii, care va avea următorul cuprins :
„Hotărâre privind amplasarea unor corturi pe raza municipiului Orăştie de către
Partidul NaŃional Liberal, Partidul Social Democrat şi Partidul AlianŃa Liberalilor şi
DemocraŃilor în vederea strângerii de semnături pentru depunerea candidaturilor la
alegerile prezidenŃiale”.
Totodată, preambulul hotărârii se va completa cu cele două adrese prezentate de
d-l viceprimar, iar articolul 1 se va completa cu două noi aliniate, care vor avea
următorul cuprins : „(2) Aprobă amplasarea unui cort cu suprafaŃa de 9 mp de către
Partidul Social Democrat – OrganizaŃia Municipală Orăştie în PiaŃa Victoriei, pe
trotuarul din zona statuii Burebista în perioada 2 – 7 septembrie 2019, în vederea
strângerii de semnături pentru depunerea candidaturii, la alegerile prezidenŃiale, a
candidatului Partidului Social Democrat.
(3) Aprobă amplasarea unui cort cu suprafaŃa de 9 mp de către Partidul AlianŃa
Liberalilor şi DemocraŃilor – Filiala Teritorială Hunedoara în perioada 1 – 15
septembrie 2019, în zona centrală a municipiului Orăştie, în vederea strângerii de
semnături pentru depunerea candidaturii, la alegerile prezidenŃiale, a candidatului
Partidului AlianŃa Liberalilor şi DemocraŃilor”.
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Proiectul de hotărâre modificat şi completat este supus la vot şi aprobat cu
unanimitate de voturi.
Se adoptă Hotărârea nr.141/2019 privind amplasarea unor corturi pe raza
municipiului Orăştie de către Partidul NaŃional Liberal, Partidul Social Democrat şi
Partidul AlianŃa Liberalilor şi DemocraŃilor în vederea strângerii de semnături pentru
depunerea candidaturilor la alegerile prezidenŃiale.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
inventarierea unui teren intravilan în proprietatea privată a Municipiului Orăştie.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier 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.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.142/2019 privind inventarierea unui teren intravilan
în proprietatea privată a Municipiului Orăştie.
La punctul 12 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind reglementarea situaŃiei juridice a unui teren situat în intravilanul
Municipiului Orăştie.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier 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.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.143/2019 privind reglementarea situaŃiei juridice a unui
teren situat în intravilanul Municipiului Orăştie.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind atribuirea în folosinŃă gratuită prin contract de comodat a unor spaŃii din
clădirea Internatului Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu” Orăştie.
D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie locală,
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, la precedenta discuŃie pe această
temă, s-a prezentat faptul că vor trebui făcute unele investiŃii de către Inspectoratul
JudeŃean de Jandarmi Hunedoara, din câte îşi aminteşte a fost alta discuŃie, să îşi
monteze dânşii centrala şi să facă alte lucrări.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că, în bugetul local am prevăzut sume pentru
investiŃii la această locaŃie.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, a observat ca sunt prevăzuŃi banii
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pentru investiŃii pe care va urma să le suportăm de la bugetul local. Totodată, mai
arată că, a înŃeles faptul să îi ajutăm pe perioada de realizare a lucrărilor la sediul lor
actual, dar forma prin care cedăm această locaŃie, prin contract de comodat, nu o
consideră oportună, de ce nu s-a propus un contract de închiriere.
D-l director Costoiu Călin arată că, este vorba de o instituŃie publică şi poate
beneficia de acordarea în folosinŃă gratuită a unui spaŃiu.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian este de părere că, poate ar fi fost normal să fi
fost un reprezentant al instituŃiei care să răspundă la eventualele întrebări.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, la ultima rectificare bugetară
Ministerului de Interne i s-a alocat cea mai mare sumă şi care a fost luată de la
Ministerul ÎnvăŃământului, iar noi acum le dăm un spaŃiu gratuit, încurajăm în această
Ńară Jandarmeria sau învăŃământul.
D-l primar arată că, a avut loc o întâlnire cu reprezentanŃii Inspectoratului de
Jandarmi Hunedoara ca urmare a sesizărilor cetăŃenilor de pe anumite străzi din
municipiu prin care solicită să asigurăm o mai mare siguranŃă pe zonele respective şi
sa fie o prezenŃă mai activă a Jandarmeriei, a Politiei NaŃionale şi a PoliŃiei locale. Cu
această ocazie s-a stabilit un program de măsuri şi este de părere că, ar trebui
schimbată şi legislaŃia privind siguranŃa cetăŃeanului şi date atribuŃii mult mai mari
PoliŃiei şi Jandarmeriei atunci când trebuie să intervină în anumite situaŃii. În aceeaşi
ordine de idei, arată că, trebuie să asigurăm şi să impunem siguranŃa cetăŃeanului şi să
aplică măsuri în anumite zone dificile ale municipiului, există trei sau patru puncte de
acest gen, pentru restabilirea ordinii în cazul Jandarmeriei şi aplicarea măsurilor de
către PoliŃie. Totodată, dânsul consideră că, Jandarmeria trebuie sprijinită, sprijinindui pe ei, ne sprijinim şi pe noi şi implicit cetăŃeni, iar faptul că, vor avea o locaŃie în
incinta unei instituŃii de învăŃământ este un punct forte şi şi-ar fi dorit să rămână
definitiv, dar va fi doar pe o anumită perioadă. InvestiŃiile care se vor face ne vor
rămâne nouă şi implicit la scoală, iar Codul administrativ ne permite să facem
investiŃii în dotarea imobilelor pe care le avem în proprietate, în aparatură şi consideră
că este un lucru benefic să sprijinim aceste instituŃii, să ne gândim la siguranŃa
cetăŃeanului care trebuie să fie pe primul loc.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, se putea închiria acest spaŃiu şi să
facă ei investiŃiile necesare pentru desfăşurarea activităŃii instituŃiei.
D-l primar arată că, dacă Jandarmeria ar fi făcut investiŃii în acest spaŃiu, la
finalul închirierii erau obligaŃi să şi le ia înapoi, dacă noi investim într-un spaŃiu care
nu este al nostru, la final trebuie să ni le luăm înapoi.
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 12 voturi „pentru”, iar
4
consilieri s-au abŃinut de la vot.
Este adoptată Hotărârea nr.144/2019 privind atribuirea în folosinŃă gratuită prin
contract de comodat a unor spaŃii din clădirea Internatului Liceului Teoretic „Aurel
Vlaicu” Orăştie.
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La punctul 14 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare şi a cumpărării unui teren şi
a construcŃiei aferente situată în incinta Parcului „Tineretului” din municipiul Orăştie.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei economice.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian întreabă ce destinaŃie va avea sau dacă s-a
gândit pe viitor ce destinaŃie i se va da acestui spaŃiu.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că, în primul rând ne-am gândit să îl luăm în
proprietate, aşteptăm propuneri în acest sens, într-o etapă ulterioară Centrul pentru
Persoanele cu Autism, care va funcŃiona momentan în incinta spaŃiului unde îşi
desfăşoară activitatea Serviciul Public de AsistenŃă Socială Orăştie, ar putea să se
dezvolte în aceasta locaŃie din Parcul „Tineretului”, care este mai retrasă şi ne-ar
permite să dezvoltăm acest centru pentru persoane cu autism. În ceea ce priveşte
terenurile acestea trebuie conservate şi folosite la capacitate, iar al doilea teren care
are o dimensiune atipică ar trebui lărgit cu 2-3 metri, pentru a putea fi folosit ca al
doilea teren tenis sau altă destinaŃie care se va stabili ulterior de către consiliu local.
Totodată, mai arată că, mai există posibilitatea ca terenul să fie închiriat sau
concesionat către un agent economic, care să dezvolte o activitate comercială, dar fără
băuturi alcoolice şi se poate veni cu idei cu privire la destinaŃia care putem să o dăm
acestuia.
D-l director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 13 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.145/2019 privind aprobarea însuşirii raportului de
evaluare şi a cumpărării unui teren şi a construcŃiei aferente situată în incinta Parcului
„Tineretului” din municipiul Orăştie.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
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.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-na consilier Cîndea LenuŃa Aurelia arată că, în comisia pentru învăŃământ,
sănătate, sport, cultură şi culte, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
Preşedintele de şedinŃă solicită să se facă propuneri nominale pentru desemnarea
reprezentanŃilor Consiliului local 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 .
D-l viceprimar propune ca din consiliile de administraŃie să facă parte următorii
consilieri : d-na Aldea Simona Maria şi d-l Petre Radu OnuŃ – Liceul Teoretic
“A.Vlaicu”, d-nii Paşca Ioan şi Dungan Dorian – Liceul Tehnologic “N.Olahus”, d-l
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consilier Petre Radu OnuŃ - Şcoala Gimnazială “dr.A.Vlad”, d-le Şerban Angela
Liliana şi Roşu Mariana Dorina - Şcoala Gimnazială “D.Stanca”, d-le Ardelean Dana
Alina şi Şerban Angela Liliana – GrădiniŃa “CăsuŃa cu Poveşti” şi d-l Dungan Dorian
- GrădiniŃa „Ştrumfii”.
Pentru desemnarea reprezentanŃilor Consiliului local în Comisiile de evaluare şi
asigurarea calităŃii, d-l viceprimar face următoarele propuneri : d-l consilier Paşca
Ioan – Liceul Teoretic “A.Vlaicu”, d-l consilier Ionică Mircea - Liceul Tehnologic
“N.Olahus” şi Şcoala Gimnazială “dr.A.Vlad”, d-l consilier Pîndărelu Nicolae Şcoala Gimnazială “D.Stanca” şi GrădiniŃa “CăsuŃa cu Poveşti” şi d-l consilier Petre
Radu OnuŃ – GrădiniŃa „Ştrumfii”.
D-l viceprimar propune ca din comisiile pentru prevenirea şi eliminarea
violenŃei, a faptelor de corupŃie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea
interculturalităŃii să facă parte următorii consilieri : d-l consilier Paşca Ioan – Liceul
Teoretic “A.Vlaicu”, d-na consilier Roşu Mariana Dorina – Liceul Tehnologic
„N.Olahus” şi Şcoala Gimnazială “dr.A.Vlad” şi d-na consilier Aldea Simona Maria –
Şcoala Gimnazială “D.Stanca”.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian propune ca din consiliile de administraŃie să
facă parte următorii consilieri : d-na consilier Chira Adriana – Liceul Teoretic
„A.Vlaicu”, d-l consilier Bulz Dionisie – Liceul Tehnologic „N.Olahus”, d-l consilier
Stoica Constantin Nicolae – Şcoala Gimnazială „dr.A.Vlad”, d-l consilier Molocea
Mihai Iulian – Şcoala Gimnazială „D.Stanca”, d-l consilier Sechi Dan Mihail GrădiniŃa “CăsuŃa cu Poveşti” şi d-l consilier Popa Dorin Ioan - GrădiniŃa „Ştrumfii”.
D-l director Costoiu Calin 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 director propune o
pauză de 10 minute pentru a se întocmi buletinele de vot.
D-l director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 9 voturi.
După pauză, d-l director Costoiu Călin prezintă buletinele de vot şi explică
procedura după care se va desfăşura votul.
În continuare, d-l director înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, fiecărui
consilier, câte un buletin de vot pentru desemnarea reprezentanŃilor Consiliului local
în consiliile de administraŃie, 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 director procedează la numărarea voturilor în
public şi întocmesc procesul verbal constatator al rezultatului votării, arătând că cei
16 consilieri prezenŃi au votat fiind înregistrate următoarele rezultate : d-na consilier
Aldea Simona Maria – 14 voturi „pentru”, d-l consilier Petre Radu OnuŃ – 12 voturi
„pentru”, d-na consilier Chira Adriana – 4 voturi „pentru”, d-l consilier Paşca Ioan –
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14 voturi „pentru”, d-l consilier Dungan Dorian – 12 voturi „pentru”, d-l consilier
Bulz Dionisie – 4 voturi „pentru”, d-l consilier Stoica Constantin Nicolae
–4
voturi „pentru”, d-na consilier Şerban Angela Liliana – 14 voturi „pentru”, d-na
consilier Roşu Mariana Dorina – 12 voturi „pentru”, d-l consilier Molocea Mihai
Iulian – 4 voturi „pentru”, d-na consilier Ardelean Dana Alina – 12 voturi „pentru”, dl consilier Sechi Dan Mihail – 4 voturi „pentru” şi d-l consilier Popa Dorin Ioan – 4
voturi „pentru”.
În continuare, d-l director Costoiu Călin înmânează, pe rând, în ordine
alfabetică, fiecărui consilier, buletinul de vot pentru desemnarea reprezentanŃilor
Consiliului local în comisiile de evaluare şi asigurarea calităŃii, 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 director procedează la numărarea voturilor în
public şi întocmesc procesul verbal constatator al rezultatului votării, arătând că cei
16 consilieri prezenŃi au votat fiind înregistrate următoarele rezultate : d-l consilier
Paşca Ioan – 13 voturi „pentru”, d-l consilier Ionică Mircea – 13 voturi „pentru”, d-l
consilier Pîndărelu Nicolae – 13 voturi „pentru” şi d-l consilier Petre Radu OnuŃ – 12
voturi „pentru”.
În continuare, d-l director Costoiu Călin înmânează, pe rând, în ordine alfabetică,
fiecărui consilier, buletinul de vot pentru desemnarea reprezentanŃilor Consiliului
local în comisiile pentru prevenirea şi eliminarea violenŃei, a faptelor de corupŃie şi
discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităŃii, 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 director procedează la numărarea voturilor în
public şi întocmesc procesul verbal constatator al rezultatului votării, arătând că cei
16 consilieri prezenŃi au votat fiind înregistrate următoarele rezultate : d-l consilier
Pasca Ioan – 13 voturi „pentru”, d-na consilier Rosu Mariana Dorina – 13 voturi
„pentru” si d-na consilier Aldea Simona Maria – 13 voturi „pentru”.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat cu
unanimitate de voturi.
Se adoptă Hotărârea nr.146/2019 privind 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.
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La punctul 16 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind propunerea restituirii unui teren foştilor proprietari.
D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier 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 9 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.147/2019 privind propunerea restituirii unui teren
foştilor proprietari.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea
Amenajamentului
pastoral pentru pajiştile
proprietarilor şi/sau
deŃinătorilor legali din Municipiul Orăştie.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier Petre Radu OnuŃ dă citire raportului de avizare al comisiei pentru
administraŃie locală.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, ştie că există persoane nemulŃumite
de sistemul care există în momentul de faŃă privind exploatarea pajiştilor. Dânsul
întreabă dacă în momentul de faŃă municipiul Orăştie poate asigura teren pentru
păşunat pentru cererile deŃinătorilor de animale. I se răspunde de către d-l director
Costoiu Călin care arată că, în urmă cu 4 ani când a fost organizată licitaŃie pentru
închirierea păşunilor, au participat toŃi deŃinătorii de animale, cărora li s-au atribuit în
baza cererilor formulate. În aceeaşi ordine de idei, arată că, în momentul de faŃă toată
păşunea deŃinută de municipalitate este închiriată pe o perioadă de 7 ani.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian întreabă dacă există deŃinători de animale
cărora nu li s-a putut asigura acces la păşunat. I se răspunde de către d-l director care
arată că, există şi situaŃii de acest gen, adică nu li s-a putut asigura cat au solicitat.
Totodată, arată că, acest amenajament nu se referă la terenurile proprietatea
municipiului Orăştie, ci la alte terenuri înregistrate ca pajişti, dar a căror proprietari
sunt persoane private.
D-l director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 9 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.148/2019 privind aprobarea Amenajamentului pastoral
pentru pajiştile proprietarilor şi/sau deŃinătorilor legali din Municipiul Orăştie.
D-na consilier Ardelean Dana Alina solicită permisiunea de a se retrage de la
lucrările şedinŃei, invocând probleme de ordin profesional.
Preşedintele de şedinŃă supune la vot solicitarea d-nei consilier Ardelean Dana
Alina, care este aprobată cu unanimitate de voturi.
La punctul 18 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pe perioada septembrie – noiembrie
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2019.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie locală,
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
Preşedintele de şedinŃă solicită consilierilor să facă propuneri nominale pentru
alegerea consilierului local care va conduce şedinŃele Consiliului local în perioada
septembrie - noiembrie 2019.
D-l consilier Paşca Ioan îl propune pe d-l consilier łambă Alin Adam.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian îl propune pe d-l consilier Bulz Dionisie.
D-l director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
propunerilor şi a proiectului de hotărâre este de 8 voturi.
Propunerea d-lui consilier Paşca Ioan se supune la fiind consemnate 11 voturi
„pentru”, iar 4 consilieri s-au abŃinut de la vot.
Propunerea d-lui consilier Molocea Miahi Iulian se supune la vot fiind
consemnate 3 voturi „pentru”, iar 12 consilieri s-au abŃinut de la vot.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Este adoptată Hotărârea nr.149/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pe
perioada septembrie – noiembrie 2019.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind abrogarea HCL nr.115/2019 referitoare la aprobarea exproprierii unor terenuri,
proprietate privată a Municipiului Orăştie, pentru realizarea lucrării de utilitate
publică, de interes naŃional ,,Reabilitarea liniei c.f.Braşov –Simeria, componentă a
coridorului IV paneuropean pentru circulaŃia trenurilor cu viteză maximă de 160
km/h, secŃiunea Coşlariu –Simeria.
D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier Petre Radu OnuŃ prezintă raportul de avizare al comisiei pentru
administraŃie locală.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, acum se propune abrogarea
respectivei hotărâri şi întreabă dacă ulterior o putem aproba într-o altă formă, fiindcă
îşi aduce aminte că în şedinŃa respectivă au fost multe discuŃii, deoarece au fost unele
situaŃii care erau neclare şi nu am fost întrutotul lămuriŃi în legătură cu anumite
aspecte şi acum sunt nevoiŃi să abrogăm hotărârea.
D-l director Costoiu Călin arată că, este vorba de unele terenuri pe care le-a
identificat expropriatorul, care erau neidentificate şi pe care am dorit să le trecem în
proprietatea noastră, deci nu era vorba de terenuri proprietatea unor persoane private.
Totodată, mai arată că, în baza hotărârii am încercat să le întabulăm pe municipiul
Orăştie şi să obŃinem despăgubiri, dar ni s-a solicitat să facem dovada că suntem
proprietarii acestor terenuri.
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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Se adoptă Hotărârea nr.150/2019 privind abrogarea HCL nr.115/2019 referitoare
la aprobarea exproprierii unor terenuri, proprietate privată a Municipiului Orăştie,
pentru realizarea lucrării de utilitate publică, de interes naŃional ,,Reabilitarea liniei
c.f.Braşov –Simeria, componentă a coridorului IV paneuropean pentru circulaŃia
trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, secŃiunea Coşlariu –Simeria.
La punctul 20 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind modificarea art.1 al H.C.L nr.117/2019 referitoare la inventarierea
unor terenuri intravilane în proprietatea privată a Municipiului Orăştie.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier 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.151/2019 privind modificarea art.1 al H.C.L nr.117/2019
referitoare la inventarierea unor terenuri intravilane în proprietatea privată a
Municipiului Orăştie.
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 manifestării „Ziua Recoltei”.
D-l ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură „Alexandru
GrozuŃă” Orăştie.
D-l consilier Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei economice.
D-l consilier Bulz Dionisie solicită să se facă o detaliere a sumei alocate în acest
sens.
D-l ing.Pistol Eugen arată că, suma alocată va fi folosită pentru achiziŃionarea
fructelor necesare realizării piramidei de fructe, se va acorda câte o diplomă şi o
ciocolată copiilor care vor participa la manifestare.
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.152/2019 privind alocarea unei sume de bani din
bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2019 în vederea organizării manifestării
„Ziua Recoltei”.
La punctul 22 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăştie
pe anul 2019 în vederea organizării şi desfăşurării Festivalului – concurs „Tudorică
Munteanu, pentru solişti instrumentişti şi solişti vocali de muzică populară
tradiŃională românească”, ediŃia a XVIII-a.
D-l ing.Pistol Eugen dă citire raportului întocmit de Casa de Cultură „Alexandru
GrozuŃă” Orăştie.
D-l consilier Paşca Ioan şi d-na consilier Cîndea LenuŃa Aurelia arată că, în
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comisia economică şi comisia pentru învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte,
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.153/2019 privind alocarea unei sume de bani din bugetul
local al municipiului Orăştie pe anul 2019 în vederea organizării şi desfăşurării
Festivalului – concurs „Tudorică Munteanu, pentru solişti instrumentişti şi solişti
vocali de muzică populară tradiŃională românească”, ediŃia a XVIII-a.
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
A căzut o frunză-n calea
vederea organizării manifestării „Concert de romanŃe –
ta”, ediŃia a XVI-a.
D-l ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură „Alexandru
GrozuŃă” Orăştie.
D-l consilier Paşca Ioan şi d-na consilier 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 Molocea Mihai Iulian arată că, se alocă o sumă de 12.000 lei şi era
o discuŃie în legătură cu transmisiunea manifestării, o astfel de măsura poate fi
oportună, o sumă din acea alocată se poate folosi pentru o transmisiune online şi pe
lângă cei 200 de spectatori, mai pot viziona acest spectacol încă 5000 de persoane,
dacă cel care se va ocupa de transmisie îşi facă bine treaba.
D-l consilier Bulz Dionisie doreşte să se facă o detaliere a sumei alocate. I se
răspunde de către d-l ing.Pistol Eugen că din suma alocată se vor plăti drepturile de
autor pentru solişti, pentru instrumentişti şi pentru a asigura pentru participanŃii care
vor veni din alte judeŃe, eventual să le acordăm o masă.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, s-a discutat şi cu alte ocazii în
legătură cu organizarea manifestărilor prin asociaŃii culturale şi vrea să dea exemplul
celor de la Centrul Cultural şi de CreaŃie de la Simeria, aceştia organizează efectiv
manifestările, d-l ing.Pistol Eugen a prezentat că trebuie să căutam o asociaŃie care să
organizeze manifestările, ei fac plăŃile, au buget propriu, nu angajează pe alŃii să le
facă spectacole.
D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, cei de la Simeria au o asociaŃie care
are personalitate juridica, aşa ne dorim şi noi să facem în viitorul apropiat.
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.154/2019 privind alocarea unei sume de bani din
bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2019 în vederea organizării manifestării
„Concert de romanŃe – A căzut o frunză-n calea ta”, ediŃia a XVI-a.
La punctul 24 al ordinii de zi, d-l director Costoiu Calin dă citire adresei
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AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Prest Hunedoara” înregistrată sub
nr.9627/24.07.2019 prin care ni se solicită să le comunicăm intenŃia de a adera la
respectiva asociaŃie în vederea demarării procedurilor legale în acest sens.
Preşedintele de şedinŃă supune la vot solicitarea AsociaŃiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Aqua Prest Hunedoara”, aceasta fiind respinsă cu unanimitate de
voturi.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea finanŃării nerambursabile de la bugetul local al municipiului Orăştie pe anul
2019 a proiectelor sportive, culturale, de educaŃie şi pentru unele unităŃi de cult din
municipiul Orăştie.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier 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.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.155/2019 privind aprobarea finanŃării nerambursabile de
la bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2019 a proiectelor sportive, culturale,
de educaŃie şi pentru unele unităŃi de cult din municipiul Orăştie.
La punctul 26 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul –
„Continuare lucrări pentru extinderea sediului Primăriei Municipiului Orăştie”.
D-na arh.Mutu Mădălina prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei economice.
D-l consilier Bulz Dionisie întreabă care este termenul estimativ pentru
finalizarea investiŃiei.
D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, se doreşte ca până la finalul anului să
fie dat în folosinŃă noul sediu al Primăriei, dar nu totalitate, dar se se depun toate
eforturile în acest sens.
D-l director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 8 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.156/2019 privind aprobarea devizului general
actualizat pentru obiectivul – „Continuare lucrări pentru extinderea sediului Primăriei
Municipiului Orăştie”.
În încheierea şedinŃei, d-l consilier Bulz Dionisie doreşte să facă o interpelare
către Politia Locala, care ar trebui să se ocupe şi de problema cerşetoriei din
municipiul Orăştie şi de faptul că anumite persoane caută prin tomberoane. În acest
sens doreşte să relateze o întâmplare la care a asistat în parcarea de la magazinul Lidl,
un domn a ieşit din magazinul Jysk, pentru a-i îndepărta pe doi-trei copii din preajma
magazinului care se aflau la cerşit, iar în parcarea de la Lidl erau în jur de 10 copii tot
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la cerşit, care au văzut faza şi au reacŃionat în sensul să meargă să îl bată pe acel
domn. Dânsul este de părere asemenea lucruri se întâmplă, fiindcă li se permite, nu îi
deranjează nimeni, aşa cum se întâmplă şi în zona Băncii Transilvania sau în zona
magazinului „La Doi Pasi”. Totodată, mai arată că, dânsul a semnalat acest fenomen
şi cu alte ocazii, dar probabil până un grup de cerşetori nu v-a agresa un poliŃist local
nu se vor lua măsuri în acest sens.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, sunt mulŃi cerşetori veniŃi din alte
părŃi ale Ńării, acest lucru a luat deja o amploare necontrolată, nu sunt prezenŃi doar în
zona centrală, ci şi-au făcut apariŃia şi în zona blocurilor.
D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, având în vedere cele prezentate,
propune ca la următoarea şedinŃă ordinară, să fie prezent şeful PoliŃiei Locale care să
ne prezinte un plan de măsuri, câte amenzi s-au dat pentru cerşetorie sau dacă au fost
ridicate persoane şi conduse la sediu PoliŃiei Locale, care practică această activitate.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, cerşetoria este interzisă prin
lege, nu există nicio lege care să permită în spaŃiul public sau privat să întâmple
fenomene sau infracŃiuni de acest tip.
D-l viceprimar este de părere că, este convins că PoliŃia Locala are şi în
momentul de faŃă sub observaŃie această problemă, probabil au şi răspunsuri de oferit
pe această temă, oricum faŃă de acum 6-7 ani activitatea PoliŃiei Locale a devenit mult
mai complexă, având deja un rol al ei.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian întreabă dacă SC Brai Cata SRL a fost
înştiinŃată în legătură cu solicitarea Consiliului local de a fi prezent un reprezentant al
acestora în cadrul şedinŃei de consiliu şi de a răspunde întrebărilor consilierilor.
D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, societatea a răspuns în scris solicitării
şi ne-au transmis ca acel regulament nu îi interesează pe dânşii, ci pe AsociaŃia de
Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor JudeŃul
Hunedoara”. În aceeaşi ordine de idei, arată că, a fost şi a discutat cu cei de la
asociaŃia de dezvoltare intercomunitară şi le-a expus situaŃia şi cu toate acestea nu vin
şi a solicitat să intervină pe lângă SC Brai Cata SRL să vină să răspundă la unele
întrebări ale consilierilor locali, fiindcă altfel Consiliul local nu v-a aproba respectivul
regulament.
Preşedintele de şedinŃă propune să se facă o noua adresă prin care aceştia să fie
invitaŃi să participe la următoarea şedinŃă ordinară a Consiliului local.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, a făcut o adresă scrisă prin care
solicitam C.S.M „Dacia Orăştie 2010”, că dorim să asistăm la casarea mijloacelor fixe
care au fost propuse spre casare în şedinŃa ordinară a Consiliului local din 25 iulie
2019, nu s-a primit niciun răspuns deşi a trecut aproape o lună de zile.
D-l viceprimar întreabă pe d-l director Costoiu Călin, dacă au fost anunŃaŃi cei de
la club în legătură cu această solicitare.
D-l director Costoiu Călin arată că, solicitarea a fost depusă la registratura
Primăriei şi este adresată C.S.M „Dacia Orăştie 2010”, care trebuie să răspundă la
această adresă.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, este a cincea oară în Consiliul
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local când doreşte să reamintească conducerii Primăriei, că s-a votat în cadrul acestuia
schimbarea limitei de viteză de la 50 km/oră la 70km/oră din zona staŃiei de carburanŃi
MOL înspre Deva, precum şi în cealaltă parte a municipiului la ieşirea înspre Sebeş şi
PoliŃia Română trebuia să pună în aplicare această solicitare.
D-l viceprimar arată că, este necesar obŃinerea avizului din partea PoliŃiei
Române, deci acesta este obligatoriu, nu este unul facultativ. În urmă cu două luni s-a
depus solicitarea, a venit în termen, dar răspunsul acestora a fost unul negativ. În acest
sens, propune transmiterea unei noi adrese către PoliŃia Română prin care să se
solicite modificarea limitei de viteză de la 50 km/oră la 70 km/oră în zone amintite
mai sus şi să fie prezentat în următoarea sedinŃă răspunsul acestora.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinŃă,
prof.Stănculesc Valentin Silviu

Secretar,
jr.Teodor Iordan
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