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            ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL ORĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 11 martie 2021 cu ocazia ședinței extraordinare convocată de îndată 
a Consiliului local al municipiului Orăștie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu o zi înainte de data stabilită. 
 La apelul nominal al secretarului general sunt prezenți 17 consilieri locali din totalul 
de 19 în funcție. Lipsesc consilierii locali Ardelean Dana Alina și Bota Mirela Nicoleta. 
 La ședință participă secretarul general Teodor Iordan, funcționari publici din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului și mass-media locala. 
 Întrucât procesul verbal al ședinței ordinare din data de 25 februarie 2021 a fost pus 
la dispoziția consilierilor cu ocazia transmiterii materialelor de ședință, dl secretar 
general întreabă dacă există obiecții cu privire la acesta. Întrucât nu există obiecții, 
procesul verbal este supus la vot, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Președintele de ședință, dl consilier local Ciora Adrian Sergiu prezintă următorul 
proiect al ordinii de zi :   
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației faza Proiect Tehnic, a 
indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru 
obiectivul „Realizarea Muzeului Civilizației Dacice, în municipiul Orăștie”. 
 Dl consilier local Molocea Mihai Iulian propune : 
 2. Întrebări - interpelări. 
 Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerea ulterioare este supus la vot și aprobat 
în unanimitate.  
 La primul punct al ordinii de zi sunt expuse motivele inițierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea documentației faza Proiect Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici 
actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul „Realizarea Muzeului 
Civilizației Dacice, în municipiul Orăștie”. 
 Dl ing.Iacob Doru prezintă raportul întocmit de Direcția tehnică – Biroul Dezvoltare 
Locală și Proiecte. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități economico-
financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.35/2021 privind aprobarea documentației faza Proiect 
Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat 
pentru obiectivul „Realizarea Muzeului Civilizației Dacice, în municipiul Orăștie”. 
 La ultimul punct al ordinii de zi, Întrebări - interpelări, dl consilier local Molocea 
Mihai Iulian solicită să i dea cuvântul dlui Dan Orghici, care este prezent în sală și care 
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dorește să supună atenției Consiliului local unele probleme ale comunității locale. De 
asemenea, vrea să aducă în discuție o situație despre care s-a discutat în Consiliul local și 
care credeam că este sub control, dar a constatat că, unele lucrurile se întâmplă și fără a fi 
cunoscute de către consilierii locali. În acest sens, dorește să prezinte situația de la secția 
de box a Clubului Sportiv Municipal „Dacia Orăștie 2010”, în urmă cu câteva ședințe s-a 
discutat și am primit asigurări că totul este în regulă și că acesta funcționează fără niciun 
fel de probleme. În realitate, secția de box a clubului nu mai funcționează, se pare că, 
clubul sportiv nu a plătit taxa de afiliere către Federația Română de Box, astfel că, 
sportivii și antrenorul nu mai pot participa la competiții oficiale, putem vorbi practic de 
desființarea secției de box. Totodată, menționează faptul că, în momentul de față nu au o 
sală unde să se antreneze, iar clubul sportiv, respectiv Primăria nu le-au pus la dispoziție 
nici până în prezent o altă sală unde să se poate pregăti și nu mai au un cadru juridic legal 
în care să funcționeze și să participe la competiții. Secția de box avea sportivi în lotul 
național olimpic al Federației Române de Box, un lucru deloc ușor de atins pentru alte 
secții din țară și alte cluburi investesc serios, în sport în general, mai ales când ai sportivi 
la un asemenea nivel. Ținând cont de situația existentă, solicită ca la următoarea ședință a 
consiliului local, să fie invitat coordonatorul activității de la C.S.M „Dacia Orăștie 2010” 
și să ne informeze care este statutul la momentul actual al secției de box din cadrul 
clubului sportiv.  
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius consideră că, având în vedere faptul că, s-a 
adus în discuție situația actuală a secției de box, dânsul îl va invita și pe dl Clonța Sorin, 
coordonatorul activității acestei secții și să ne prezinte punctul de vedere cu privire la 
aceasta problemă. 
 Dl consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, sportivii din lotul național olimpic 
primeau indemnizații din partea clubului, aveau un contract încheiat cu acesta, care nu le-
a mai fost prelungit și consideră că, este un gest deliberat și vrem să știm care este 
situația secției de box. 
 Dl consilier local Iordăchescu Nicolae menționează faptul că, într-o situație similară 
cu cea a dlui  Clonța Sorin s-a aflat și dânsul, în cursul anului trecut, fiind legitimat ca și 
antrenor în cadrul C.S.M „Dacia Orăștie 2010” și a fost propus pentru calitatea de 
membru în cadrul Comitetului director al clubului. Dânsul s-a consultat cu dl secretar 
general cu privire la aceasta situație și i s-a transmis că, există o stare de incompatibilitate 
între cele două funcții, ca atare a renunțat la nominalizarea pentru comitetul director și a 
rămas doar antrenor în cadrul secției de karate. De asemenea, în momentul în care nu a 
mai avut activitate datorită pandemiei, nu a mai fost plătit, nici dl Clonța Sorin și nici 
restul antrenorilor legitimați. Din ceea ce știe dânsul, pe dl Clonța Sorin nu l-a dat nimeni 
afară, în fiecare federație există un termen limită de înscriere pentru noul an 
competițional, aceste diferă la o ramură sportivă la alta, la karate este până la finalul lunii 
martie, la fotbal până la finalul lunii februarie și in acest sens trebuie plătite vizele pentru 
afiliere, cele pentru sportivi și atunci aceștia au dreptul de a participa la competițiile 
oficiale. În ceea ce privește participarea la antrenamente, nu le  este interzisă de nimeni, 
problema boxului este că acesta e un sport de contact, deși aceștia pot efectua pregătire 
fizică generală specifică, problema lor nu o cunoaște în detaliu, în afară de faptul că, nu 
există un loc unde să se poată antrena, pentru că, sala de sport de la Liceul Teoretic 
„Aurel Vlaicu” Orăștie este în curs de modernizare. 
 Dl consilier local Molocea Mihai Iulian îl întreabă pe dl consilier local Iordăchescu 
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Nicolae, dacă în prezent are un contract de activitate sportivă încheiat cu C.S.M „Dacia 
Orăștie 2010”?  
 Dl consilier local Iordăchescu Nicolae precizează că, la ora actuală nu mai este 
antrenor în cadrul C.S.M „Dacia Orăștie 2010”, pentru că, este consilier local și i s-a 
transmis că este incompatibil. 
 Dl consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, toți ceilalți antrenori din cadrul 
clubului sportiv au definitivate contractele, mai puțin dl Sorin Clonța și sportivii din 
cadrul secției de box. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin precizează că, în luna decembrie a anului 
trecut am aprobat componența comitetului director al C.S.M „Dacia Orăștie 2010” și pe 
această cale solicită comitetului director, să vină cu un punct de vedere și să vedem ce au 
făcut până în prezent vis-a-vis de situația secției de box.  
 Președintele de ședință supune la vot propunerile ca la ședința viitoare să fie invitați 
dl Stefan Marius, referent cu atribuții de conducere al C.S.M „Dacia Orăștie 2010”, dl 
Clonța Sorin și un reprezentant al Comitetului Director al clubului sportiv.  
 Aceste solicitări sunt supuse la vot și aprobate cu unanimitate de voturi. 
 În continuare, președintele de ședință îi dă cuvântul dlui jurnalist Dan Orghici, care 
arată că, în mod repetat a atras atenția că în municipiul Orăștie nu se respectă legea. În 
acest sens în centrul urbei sunt doua imobile acoperite cu azbest, care este interzis în 
Comunitatea Europeană din anul 2007, iar în Romania din anul 2011, iar unul dintre 
imobile se află chiar vis-a-vis de muzeu, oare chiar nu s-ar putea face ceva ca să schimbe 
acel acoperiș cu unul de tablă, lucru care ar trebui să îi fie pus în vedere proprietarului că, 
azbestul este cancerigen. A doua problemă pe care dorește să o supună atenției 
consilierilor se referă la faptul că, a încercat ieri cu un prieten aflat într-un scaun cu 
rotile, să meargă la biblioteca municipală, ca să își ia o carte, dar nu a putut intra, datorita 
lipsei unei rampe de acces. De asemenea, cu același prieten a încercat să intre în sediul 
Poliției Locale Orăștie, dar din același motiv, nu a putut intra. De asemenea, cu același 
prieten au încercat să meargă la noul parc, aleile respective sunt atât de înguste, încât 
scaunul cu rotile, care datorită denivelărilor dalelor ajungea când într-o parte, când într-
alta. Dacă din față ar fi venit o femeie cu un copil și două mașini, ce ar fi trebui să facă, 
să își ucidă prietenul aflat în scaunul cu rotile. În concluzie, stimați consilieri, dl secretar 
general, dl președinte de ședință, gândiți-vă că, lucrurile acestea nu sunt în regulă, nu este 
destul să spunem în presă sau să facem gălăgie, poate la un moment dat dumneavoastră 
care sunt reprezentanți aleși ai urbei ar trebui să luați măsuri și mulțumește pentru că i s-a 
permis să ia cuvântul. 
 Președintele de ședință este de părere că, referitor la azbest, administrația locală ar 
trebui să studieze problema din punct de vedere legislativ, dacă într-adevăr acest element 
de construcție nu mai poate fi folosit, pentru că, poate provoca aceste afecțiuni și este 
chiar interzis, atunci trebuie găsită o soluție tehnica împreună cu proprietarii acestor 
imobile, astfel încât, acele acoperișuri ale blocurilor să fie înlocuite. Cu privire la cea de 
a doua problemă, și anume Arena Park, consideră că, doar accesul de pe șoseaua 
națională, doar acolo s-ar putea crea o cale de intrare pentru persoanele cu dizabilități, 
trebuie găsită o soluție de către administrația locală, să se studieze problema, fiindcă 
aceste persoane trebuie să aibă și ele acces la acest parc. 
 Dl secretar general Teodor Iordan menționează faptul că, Poliția Locală 
funcționează provizoriu în acea locație, de aceea nu s-a investit în actualul sediu și 
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datorită faptului că, imobilul respectiv a intrat în reabilitare, urmând ca, sediul acesteia să 
fie în noul corp de clădire al Primăriei, care va fi dat în folosință în cursul acestui an și 
este prevăzut cu rampă de acces. 
 Președintele de ședință este de părere că, la Biblioteca Municipală ar trebui montat 
un lift special, care să faciliteze și accesul persoanelor cu dizabilități. 
 Dl consilier local Iordăchescu Nicolae arată că, referitor la Arena Park, cu ocazia 
inaugurării acestuia, dl primar a spus că, se vor face lucrări care să permită accesul din 
șoseaua națională înspre parc. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin arată că, referitor la plăcile de azbest, 
acestea nu se pot evacua în depozite nici măcar de beton sau de pământ, plăcile sunt 
foarte cancerigene, iar o firmă specializată vine și le ia și le distruge în centre special 
destinate acestui scop. Referitor la strada Târgului,      dl primar la inaugurarea parcului, 
a spus că, strada respectivă nu s-a putut face cu trotuare mai largi, pentru că, a fost un 
drum de țară și așa a devenit, acum suntem în secolul XXI, acolo se pot face niște alei 
mai mari, inclusiv de biciclete și să se ia măsurile necesare, în așa fel încât și pe partea cu 
trotuarul strâmt, să se face alei și pentru persoanele cu handicap și o pistă de biciclete.   
 Dl ing.Iacob Doru menționează că, la momentul depunerii proiectului singura 
modalitate de intabulare era în baza inventarului domeniului public și trebuia respectată o 
lățime de 7 metri, mai mult de atâta nu se putea intabula strada la Oficiul de Cadastru și 
Publicitate Imobiliara și a fost intabulata cu lățimea aceasta și în această formă a fost 
depusa pentru finanțare, ulterior, s-ar fi putut lărgi strada, dar asta ar fi însemnat să 
pierdem finanțarea europeană pe acest proiect. De asemenea că, arată că, s-a ales să 
încheiem proiectul în această formă, să obținem maximum de finanțare, urmând ca, 
ulterior să majorăm limita străzii până în proprietățile învecinate și care va permite pe 
ambele părți dezvoltarea unor alei, inclusiv pentru o pistă de biciclete. 
 Dl consilier local Bota Adrian este de părere că, acest drum este un eșec, nu pot 
trece două mașini una pe lângă cealaltă, iar acel trotuar este o rușine, eventual se putea 
face un singur trotuar mai lat, decât să fi fost făcute două trotuare mici. 
 Dl ing.Iacob Doru menționează că, s-a încercat și această variantă, de comasare a 
celor două trotuare pe o singură parte, să fie un trotuar cu o lățime de 1,5 m și nu s-a 
acceptat de către finanțator. Totodată, arată că, strada avea o formă sinuoasă în 
topografie, iar acordul la stradă presupunea să nu mai avem trotuar și am încercat cât de 
mult să le aliniem, până la parc pe partea stângă a drumului se poate extinde dinspre str.9 
Mai este loc liber pe lângă târgul de vite, iar după parc pe partea dreaptă, după efectuarea 
parcelării. De asemenea, menționează faptul că, parcarea actuală are prevăzute 3 locuri 
pentru persoanele cu dizabilități, cel mai frecvent acestea utilizează un mijloc de 
transport și este în lucru proiectul tehnic pentru accesul din str.Unirii pe podul existent. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin este de părere că, atunci când se solicită o 
finanțare europeană, în documentație se expune ce dorești să faci, drum cu dublu sens cu 
o suprafață anume și se oferă finanțare pentru ceea ce vrei să faci. 
 Dl ing.Iacob Doru arată că, proiectul a fost depus în ansamblu fără stradă doar 
stadionul împreună cu parcul, ulterior din cauza faptului că, stadionul se considera o 
sursa aducătoare de venituri a fost scos de la finanțare și strada Târgului a apărut ulterior 
în proiect, s-a reușit introducerea canalizării și a rețelei de apa, lucruri care nu au 
prevăzute inițial. 
 Dl consilier local Bota Adrian precizează că, să nu se înțeleagă ca are ceva 



 5

împotrivă, lucrurile sunt foarte bune, este de acord cu investiția în sine, dar trotuarul 
acela este o rușine.        
 Președintele de ședință consideră că, trebuie analizată situația și să fie găsită o 
soluție tehnică în legătură cu cele două trotuare.                
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
            Președinte de ședință,                                                 Secretar General, 
          jr.CIORA Adrian Sergiu                       jr.Teodor IORDAN 


