
 1

  
           ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 21 octombrie 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. 
 Ședința Consiliului local se desfășoară prin mijloace electronice, printr-o platformă 
online de videoconferință, iar la apelul nominal al președintelui de ședință sunt prezenți 
18 din totalul de 19 consilieri locali în funcție. Lipsește dl consilier local Molocea Mihai 
Iulian.  
 La ședință participă primar Ovidiu Bălan, viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian, 
director Costoiu Călin, funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului. 
 Dl director Costoiu Călin precizează că, procesul verbal al ședinței ordinare din data 
de 30 septembrie 2021 a fost pus la dispoziția consilierilor locali și întreabă dacă există 
obiecții cu privire la acesta. Întrucât nu există obiecții procesul verbal este supus la vot și 
aprobat cu unanimitate de voturi. Președintele de ședință, dl consilier local Jula Radu 
Ioan prezintă următorul proiect al ordinii de zi :   
 1.Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I” S.A, a 
amplasamentului situat în str.Târgului din Municipiul Orăștie și asigurarea condițiilor în 
vederea executării obiectivului de investiții „Construire creșă noua pe str.Târgului in 
Municipiul Orăștie”. 
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiții: „Modernizarea str.Luncii,  str. General Zănescu, 
amenajări exterioare bl. 40 strada Gării, alee carosabilă de legătură între str.Gării și 
str.Unirii, amenajări exterioare bloc ANL 81-82 - str.Pricazului, alee carosabilă în 
prelungirea str.Vânătorilor, strada de legătură între str.Unirii și str.Târgului asigurând 
acces la stadion Mecanica cu parcările aferente, tronson strada Crișan și strada de 
legătură între str.Gheorghe Doja și str.Tudor Vladimirescu”. 
 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiții: „Modernizare străzi în municipiul Orăștie”. 
 Proiectul ordinii de zi este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 La primul punct al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele 
inițierii proiectului de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I” S.A, a 
amplasamentului situat în str.Târgului din Municipiul Orăștie și asigurarea condițiilor în 
vederea executării obiectivului de investiții „Construire creșă noua pe str.Târgului in 
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Municipiul Orăștie”. 
 Dl ing.Stănila Marius dă citire raportului întocmit de Direcția tehnică – Biroul 
Dezvoltare Locală și Proiecte. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia arată că, în comisia pentru administrație 
locală, juridică și de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl director Costoiu Călin precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.173/2021 privind predarea către Ministerul Lucrărilor 
Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I” S.A, 
a amplasamentului situat în str.Târgului din Municipiul Orăștie și asigurarea condițiilor 
în vederea executării obiectivului de investiții „Construire creșă noua pe str.Târgului in 
Municipiul Orăștie”. 
 La punctul al doilea al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele 
inițierii proiectului de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investiții: „Modernizarea str.Luncii,  str. General 
Zănescu, amenajări exterioare bl. 40 strada Gării, alee carosabilă de legătură între 
str.Gării și str.Unirii, amenajări exterioare bloc ANL 81-82 - str.Pricazului, alee 
carosabilă în prelungirea str.Vânătorilor, strada de legătură între str.Unirii și str.Târgului 
asigurând acces la stadion Mecanica cu parcările aferente, tronson strada Crișan și strada 
de legătură între str.Gheorghe Doja și str.Tudor Vladimirescu”. 
 Dl ing.Stănila Marius prezintă raportul întocmit de Direcția tehnică – Biroul 
Dezvoltare Locală și Proiecte. 
 Dl consilier local Jula Radu dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
activități economico-financiare. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin arată că, pe str.Crișan s-a aprobat și s-a 
executat o parte din lucrări și întreabă dacă este vorba de acea lucrare și dacă nu, care 
este tronsonul?  
 Dl ing.Stănilă Marius precizează că, nu este vorba de acea porțiune din str.Crișan, 
unde s-au executat deja lucrările. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan intervine și precizează faptul că, este vorba de tronsonul 
din str.Crișan care nu este asfaltată și care este cu pământ. 
 Dl primar arată că, în ceea ce privește aceste proiecte, sunt într-o fază destul de 
avansată, se vor depune pe Planul National de Investiții „Anghel Saligny”, valoarea 
acestui proiect depășește cu puțin 10 milioane, dar sperăm să obținem finanțare pentru 
ambele proiecte. 
 Dl director Costoiu Călin 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.174/2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a 
devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: „Modernizarea str.Luncii,  str. 
General Zănescu, amenajări exterioare bl. 40 strada Gării, alee carosabilă de legătură 
între str.Gării și str.Unirii, amenajări exterioare bloc ANL 81-82 - str.Pricazului, alee 
carosabilă în prelungirea str.Vânătorilor, strada de legătură între str.Unirii și str.Târgului 
asigurând acces la stadion Mecanica cu parcările aferente, tronson strada Crișan și strada 
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de legătură între str.Gheorghe Doja și str.Tudor Vladimirescu”. 
 La ultimul punct al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele 
inițierii proiectului de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investiții: „Modernizare străzi în municipiul 
Orăștie”. 
 Dl ing.Stănilă Marius prezintă raportul întocmit de Direcția tehnică – Biroul 
Dezvoltare Locala și Proiecte. 
 Dl consilier local Jula Radu arată că, în comisia pentru activități economico-
financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin întreabă dacă zona centrala și străzile din 
zona centrală nu puteau fi prinse în acest proiect?  
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan precizează faptul că, străzile din zona centrală nu au 
putut fi prinse în acest proiect, datorită standardului de cost, oricum suntem la limită cu 
valoarea acestui proiect. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin arată că, referitor la trotuarele și zona 
verde de pe str.Crișan nu sunt prevăzute în acest proiect? I se răspunde de către dl primar 
care precizează faptul că, nu sunt prinse în acest proiect și din păcate nu mai putem 
modifica proiectul datorită termenului de depunere.  
 Dl director Costoiu Călin precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.175/2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a 
devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: „Modernizare străzi în 
municipiul Orăștie”. 
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
            Președinte de ședință,                                                    Secretar General, 
               JULA Radu Ioan                                           jr.Teodor IORDAN 


