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           ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 14.11.2016 cu ocazia şedinŃei de îndată a Consiliului local 
al municipiului Orăştie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu o zi înainte de data stabilită. 
 Din totalul de 19 consilieri sunt prezenŃi la şedinŃă 17. Lipsesc d-na 
consilier Ardelean Dana Alina si d-l consilier UriŃescu Marius Florin. 
 La şedinŃă participă d-l viceprimar łambă Alin Adam, secretar Teodor 
Iordan şi mass-media locală. 
 Întrucât procesul verbal al şedinŃei ordinare din data de 31.10.2016 a fost 
pus la dispoziŃia consilierilor odată cu înmânarea invitaŃiei şi a materialelor, d-l 
secretar Teodor Iordan întreabă dacă există obiecŃii cu privire la acesta. Întrucât 
nu există obiecŃii acesta este supus la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 D-l primar Ovidiu Bălan propune următorul proiect al ordinii de zi : 
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de AcŃiune pentru 
Energie Durabilă al Municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara. 
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiilor  tehnico-
economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 
“CREŞTEREA EFICIENłEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR 
REZIDENłIALE DIN MUNICIPIUL ORĂŞTIE, JUDEłUL HUNEDOARA – 
Proiect nr.1”. 
 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiilor  tehnico-
economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 
“CREŞTEREA EFICIENłEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR 
REZIDENłIALE DIN MUNICIPIUL ORĂŞTIE, JUDEłUL HUNEDOARA – 
Proiect nr. 2”. 
 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei  tehnico-economice 
(faza SF) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Amenajarea de 
spaŃii verzi publice cu acces nelimitat în zona urbană degradată ”Stadion 
Mecanica” din municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara”.  
 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea “Registrului de SpaŃii Verzi din 
Municipiul Orăştie” actualizat. 
 Proiectul ordinii de zi este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de 
voturi. 
 La primul punct al ordinii de zi sunt prezentate motivele iniŃierii 
proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de AcŃiune pentru Energie 
Durabilă al Municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara. 
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 D-na Doboş Carmen dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.   
 D-l secretar 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.160/2016 privind aprobarea Planului de 
AcŃiune pentru Energie Durabilă al Municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara. 
 La punctul 2 al ordinii de zi sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea documentaŃiilor  tehnico-economice (faza DALI) şi 
a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “CREŞTEREA EFICIENłEI 
ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENłIALE DIN MUNICIPIUL 
ORĂŞTIE, JUDEłUL HUNEDOARA – Proiect nr.1”. 
 D-na Doboş Carmen prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Molocea Mihai întreabă ce cuantum de cofinanŃare vor trebui 
să suporte proprietarii locuinŃelor şi dacă vor fi nevoiŃi să plătească integral sau 
în rate. I se răspunde de către d-na Doboş Carmen care arată că, proprietarii vor 
trebui să contribuie cu 25 % din valoarea cheltuielilor şi care vor putea fi plătite 
în rate pe o perioada de până la 8 ani.   
 D-na consilier Chira Adriana întreabă dacă lucrările de reabilitare vor 
implica şi schimbarea tâmplăriei, inclusiv a culorii acestora, dânsa deŃinând un 
apartament care este cuprins în acest proiect. D-na Doboş Carmen arată că, 
proiectul prevede şi înlocuirea tâmplăriei, însă ceea ce se va avea în vedere este 
acela a creşterii eficienŃei energetice a clădirilor. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este suspus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.161/2016  privind aprobarea documentaŃiilor  
tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
proiectul “CREŞTEREA EFICIENłEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR 
REZIDENłIALE DIN MUNICIPIUL ORĂŞTIE, JUDEłUL HUNEDOARA 
– Proiect nr.1”. 
 În continuare, sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea documentaŃiilor tehnico-economice (faza DALI) şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “CREŞTEREA EFICIENłEI 
ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENłIALE DIN MUNICIPIUL 
ORĂŞTIE, JUDEłUL HUNEDOARA – Proiect nr. 2”. 
 D-na Doboş Carmen dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Aceasta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.162/2016 privind aprobarea documentaŃiilor  
tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
proiectul “CREŞTEREA EFICIENłEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR 
REZIDENłIALE DIN MUNICIPIUL ORĂŞTIE, JUDEłUL HUNEDOARA 
– Proiect nr. 2”. 
 La punctul 4 al ordinii de zi sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea documentaŃiei  tehnico-economice (faza SF) şi a 
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indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Amenajarea de spaŃii verzi 
publice cu acces nelimitat în zona urbană degradată ”Stadion Mecanica” din 
municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara”.  
 D-na Doboş Carmen prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.163/2016 privind aprobarea documentaŃiei  
tehnico-economice (faza SF) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
proiectul “Amenajarea de spaŃii verzi publice cu acces nelimitat în zona urbană 
degradată ”Stadion Mecanica” din municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara”.  
 La ultimul punct la ordinii de zi sunt prezentate motivele iniŃierii 
proiectului de hotărâre privind aprobarea “Registrului de SpaŃii Verzi din 
Municipiul Orăştie” actualizat. 
 D-na Doboş Carmen dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de13 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.164/2016  privind aprobarea “Registrului de 
SpaŃii Verzi din Municipiul Orăştie” actualizat. 
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                          Secretar,                                                
                  ec.Radu Ion                                      jr.Teodor Iordan 
  


