ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 30 martie 2022 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al
municipiului Orăștie.
Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită.
La ședința sunt prezenți un număr de 17 consilieri locali din totalul de
19 în
funcție. Lipsesc consilierii locali Depcia Gheorghe Sorin și Giurgiu Margareta.
La ședință participă primar ing.Ovidiu Laurențiu Bălan, viceprimar Hendrea Ovidiu
Cristian, secretar general Teodor Iordan, funcționari publici din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului și mass-media locală.
Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, procesul verbal al ședinței ordinare
din data de 24 februarie 2022 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 în unanimitate.
Președintele de ședință, dl consilier local Suciu Nicolae Ilie prezintă următorul
proiect al ordinii de zi :
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor mijloace fixe și obiecte de
inventar aflate în administrarea Direcției Publice de Asistență Socială Orăștie (Cabinet
stomatologic, Centru Rezidențial pentru Vârstnici, Creșa Municipală, Centru de zi
pentru copilul cu Autism, Serviciul Public de Asistență Socială), a Școlii Gimnaziale
„Dr.Aurel Vlad” Orăștie și a Școlii Gimnaziale „Dominic Stanca” Orăștie.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării la plată a sumelor restante
datorate bugetului local al municipiului Orăștie de către SC CHIMSPORT SA Orăștie.
3.Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului anual al achizițiilor publice
pentru anul 2022.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea tipului de suport alimentar ce se acordă
elevilor Școlii Gimnaziale ,,Dr. Aurel Vlad” Orăştie în vederea continuării Programului
– pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii şi elevii din 150 unități de
învățământ preuniversitar de stat în semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare pentru studiul de
fezabilitate al obiectivului de investiții: “AMENAJARE INTERSECȚIE GIRATORIE pe
DN 7 LA INTERSECȚIE CU STRADA CODRULUI” din Municipiul Orăștie.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă
(PMUD) Orăștie pentru perioada 2021 - 2023.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană
(SIDU) a Municipiului Orăștie.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri,
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construită din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în municipiul
Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.82, ap.15.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri,
construită din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în municipiul
Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.81, ap.15.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuințe construită prin
fonduri ANL situată în blocul nr.81, apartamentul nr.13 din municipiul Orăştie,
str.Pricazului.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a terenului situat în
str.N.Titulescu, nr.62A aflat în proprietatea privată a municipiului Orăștie către SC
Advanced Composites Constructions SRL Orăștie.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a terenului situat în
str.N.Titulescu, nr.62B aflat în proprietatea privată a municipiului Orăștie către SC
Formplast SRL Orăștie.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a
terenului in suprafață de 1286 mp situat în str.Horea, f.n aflat în proprietatea privată a
municipiului Orăștie.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui teren situat în str.N.Bălcescu,
nr.18 din proprietatea Statului Român în domeniul privat al municipiului Orăştie.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui teren situat în str.N.Titulescu,
nr.62 din proprietatea Statului Român în domeniul privat al municipiului Orăştie.
16.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul
situat în Municipiul Orăștie, str.Nicolae Iorga, nr.10, Zona Centrală – subzona centrală
protejată monumente categoria „A” – fond construit istoric – PUZCP 2015.
17.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru
imobilul – Ansamblul urban „Str.Octavian Goga”, monument istoric din Municipiul
Orăștie, strada Octavian Goga, nr.9, județul Hunedoara.
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar
pe anul 2021 al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Valea Orăștiei” R.A Orăştie.
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei
Publice Locale Ocolul Silvic „Valea Orăştiei” R.A Orăștie pe anul 2022.
20.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizațiilor Municipiului Orăștie pentru
anul 2022.
21.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual al finanțărilor
nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Orăștie în anul 2022.
22.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere
nr.6141/2015.
23.Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui imobil aflat în
proprietatea publică a Municipiului Orăștie.
24.Proiect de hotărâre privind desemnarea de către Consiliul Local al municipiului
Orăștie a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de
evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al
municipiului Orăștie.
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25.Proiect de hotărâre privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al
Municipiului Orăștie a unui președinte de ședință care va conduce ședințele în luna
aprilie 2022.
26.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului manifestărilor culturale,
artistice şi sportive ce se vor desfăşura pe parcursul anului 2022 în municipiul Orăștie.
27.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării fondurilor din bugetul local pe
anul 2022 capitolul 67.02 „Cultură, recreere şi religie” pentru fiecare manifestare
aprobată în Programul manifestărilor culturale, artistice şi sportive” ce se vor desfășura
pe parcursul anului 2022 în municipiul Orăștie.
28.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al
municipiului Orăștie pe anul 2022 în vederea organizării manifestării „Maialul Orăştian”.
În afara ordinii de zi, dl primar propune :
29.Depunerea jurământului de către dna Sava Nicoleta - Maria a cărui mandat a fost
validat de către Judecătoria Orăștie prin Încheierea Civilă nr.227/CC/2022.
30.Proiect de hotărâre privind propunerea de trecere a unor terenuri din proprietatea
Statului Român în proprietatea privată a actualilor deținători ai construcțiilor.
31.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între U.A.T
Municipiul Orăștie prin Consiliul Local al Municipiului Orăștie și Spitalul Municipal
Orăștie în vederea promovării proiectului „Reabilitarea și modernizarea instalațiilor
electrice aferente corpurilor Spitalului Municipal Orăștie”.
32.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de
intervenție (faza SF/DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul:
„Reabilitarea și modernizarea instalațiilor electrice aferente corpurilor Spitalului
Municipal Orăștie’’.
33.Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui autovehicul aflat în
proprietatea Municipiului Orăștie către Asociația C.A.R Pensionari Orăștie.
34.Proiect de hotărâre privind atribuirea cu chirie a unei locuințe de necesitate
situată în str.Plantelor din municipiul Orăștie.
35.Raportul Primarului privind starea economică, socială și de mediu a municipiului
Orăștie pentru anul 2021.
36.Informare privind actualizarea Master planului - Extinderea și reabilitarea
infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Hunedoara – Aria de operare SC Activitatea
Goscom SA.
Proiectul ordinii de zi împreună cu completările ulterioare este supus la vot și
aprobat în unanimitate.
Președintele de ședință propune ca ședința să înceapă cu depunerea jurământului de
către dna Sava Nicoleta Maria.
Dl secretar general Teodor Iordan dă citire Încheierii Civile nr.227/CC/2022 a
Judecătoriei Orăștie prin care a fost validat mandatul de consilier local al dnei Sava
Nicoleta Maria.
În continuare, dna Sava Nicoleta Maria este invitată să depună jurământul în fața
Consiliului local.
Dna Sava Nicoleta Maria pune mâna atât pe Constituție, cât și pe Biblie, dă citire
jurământului, după care îl semnează în două exemplare, unul se va păstra la dosarul
3

ședinței, iar celălalt i se înmânează dnei consilier local.
La primul punct al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele
inițierii proiectului de hotărâre privind aprobarea casării unor mijloace fixe și obiecte de
inventar aflate în administrarea Direcției Publice de Asistență Socială Orăștie (Cabinet
stomatologic, Centru Rezidențial pentru Vârstnici, Creșa Municipală, Centru de zi
pentru copilul cu Autism, Serviciul Public de Asistență Socială), a Școlii Gimnaziale
„Dr.Aurel Vlad” Orăștie și a Școlii Gimnaziale „Dominic Stanca” Orăștie.
Dna ec.Ciun Carmen dă citire raportului întocmit de Direcția Economică.
Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități economicofinanciare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
Dl secretar general 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.30/2022 privind aprobarea casării unor mijloace fixe și
obiecte de inventar aflate în administrarea Direcției Publice de Asistență Socială Orăștie
(Cabinet stomatologic, Centru Rezidențial pentru Vârstnici, Creșa Municipală, Centru de
zi pentru copilul cu Autism, Serviciul Public de Asistență Socială), a Școlii Gimnaziale
„Dr.Aurel Vlad” Orăștie și a Școlii Gimnaziale „Dominic Stanca” Orăștie.
La punctul al doilea al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea eșalonării la plată a sumelor restante datorate bugetului local
al municipiului Orăștie de către SC CHIMSPORT SA Orăștie.
Dna ec.Căstăian Dina prezintă raportul întocmit de Serviciul Impozite și Taxe.
Dl consilier local Jula Radu Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei pentru
activități economico-financiare.
Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius consideră că, această procedura de eșalonare
este o formă de creditare ascunsă, alte firme pot să își plătească taxele și este un
precedent periculos, alții iau credite ca să plătească, iar unii nu și le plătesc, nu știe cum
s-a ajuns în această situație, dar nu este normal.
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 cu 15 voturi „pentru” și doua
voturi „împotrivă”.
Se adoptă Hotărârea nr.31/2022 privind aprobarea eșalonării la plată a sumelor
restante datorate bugetului local al municipiului Orăștie de către
SC CHIMSPORT
SA Orăștie.
În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului de
hotărâre privind actualizarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2022.
Dna Ardean Tatiana prezintă raportul întocmit de Direcția Tehnică – Compartiment
Achiziții Publice.
Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități economicofinanciare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
Dl secretar general Teodor Iordan 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.
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Este adoptată Hotărârea nr.32/2022 privind actualizarea Programului anual al
achizițiilor publice pentru anul 2022.
La punctul 4 al ordinii de zi, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea tipului de suport alimentar ce se acordă elevilor Școlii
Gimnaziale ,,Dr. Aurel Vlad” Orăştie în vederea continuării Programului – pilot de
acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii şi elevii din 150 unități de învățământ
preuniversitar de stat în semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022.
Dna Ardean Tatiana dă citire raportului întocmit de Direcția Tehnică –
Compartiment Achiziții Publice.
Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia prezintă raportul de avizare al comisiei
pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale și culte.
Dl consilier loca Bulz Dionisie precizează că, școala a făcut solicitarea pentru
acordarea pentru două categorii de produse, există și forma de învățământ step by step,
care are prevăzută acordarea unei mese calde. Pentru elevii care urmează cealaltă formă
de învățământ, sunt peste 700 de elevi și dacă s-ar dori nu există condițiile pentru
acordarea unei mese calde, probabil se vor asigura prin serviciul de catering niște pachete
calde. De asemenea,
dl consilier local întreabă dacă banii alocați sunt pe an școlar
sau doar pe semestrul al II-lea. I se răspunde de către dna Ardean Tatiana, care arată că,
dna director economic știe cum a fost prevăzută în buget această sumă, dar din câte știe,
banii sunt doar pentru semestrul al II-lea, se va urma procedura simplificată, cel puțin 10
zile oferta trebuie să fie pe SEAP, după care se va face evaluarea.
Dl consilier local Bulz Dionisie întreabă dacă pentru semestrul I, se va acorda altă
sumă?. I se răspunde de către dna Ardean Tatiana, care precizează faptul că, doar dacă se
va emite o ordonanță în acest sens, actuala ordonanță a fost emisa în luna august 2021,
normele metodologice au fost aprobate în luna ianuarie a acestui an, iar banii au fost
alocați in luna februarie.
Dl consilier local Ionica Mircea intervine și menționează faptul că, anul școlar viitor
va fi structurat pe 5 module, despărțite de vacanțe, iar ultimul modul va fi urmat de
vacanța de vară.
Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de
hotărâre este de 9 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.33/2022 privind aprobarea tipului de suport alimentar ce se
acordă elevilor Școlii Gimnaziale ,,Dr. Aurel Vlad” Orăştie în vederea continuării
Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii şi elevii din
150 unități de învățământ preuniversitar de stat în semestrul al II-lea al anului școlar
2021-2022.
În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea temei de proiectare pentru studiul de fezabilitate al
obiectivului de investiții: “AMENAJARE INTERSECȚIE GIRATORIE pe DN 7 LA
INTERSECȚIE CU STRADA CODRULUI” din Municipiul Orăștie.
Dl director Stănilă Marius prezintă raportul întocmit de Direcția Tehnică – Biroul
Dezvoltare Locală și Proiecte.
Dl consilier local Petre Radu Onuț dă citire raportului de avizare al comisiei pentru
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urbanism și amenajarea teritoriului, protecție mediu și turism.
Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius consideră că, se poate găsi o altă intersecție,
după părerea sa și a colegului său de partid, această intersecție nu este primordială.
Dl primar ing.Ovidiu Bălan arată că, este vorba de reamenajarea zonei de intrare în
oraș, în zonă este SC Chimica SA, care are o poarta funcțională de acces în intravilan, în
zonă mai este și Arsenal Park, dar în principal este vorba de reamenajarea intrării în oraș,
de mulți ani există în plan realizarea unor obeliscuri la cele două intrări în municipiu. Cu
această ocazie se va amenaja zona, este un proiect care se poate realiza acum și consideră
că este oportun fiind vorba de imaginea orașului. De asemenea, se are în vedere un
proiect similar și în cealaltă parte a orașului la intrarea dinspre Sebeș sunt și alte
probleme poate mult mai importante, dar fiind vorba de poarta de acces în municipiu, a
considerat că este momentul să facem ceva în acest sens.
Dl consilier local Suciu Nicolae Ilie intervine și precizează că, în comisia de
specialitate s-a discutat și despre faptul că, în zona este benzinăria Aral și care prin modul
cum arată în prezent strică imaginea zonei și îl întreabă pe
dl primar dacă se au în
vedere unele masuri pentru remedierea situației.
Dl primar arată că, locația respectivă aparține unei firme private, s-a luat legătura cu
administratorul și ce putem face este să amenajăm zona verde din fața acesteia, în rest nu
putem interveni.
Dl consilier local Bulz Dionisie este de părere că, dacă agenții economici vor fi întro oarecare măsură favorizați prin amenajarea acestui sens giratoriu, în partea cealaltă
către Sebes, este SC Phillips SA, am putea să le solicităm ca măcar studiul de fezabilitate
să îl facă dânșii, dacă nu chiar toată lucrarea, să se discute cu firma în acest sens.
Dl primar arată că, cel puțin SC Phillips SA s-a implicat foarte mult în ultimii ani și
au fost destul de darnici atât cu Spitalul Municipal, cât și cu instituțiile de învățământ au
contribuit material și nu este cazul să forțăm lucrurile.
Dl consilier local Bota Adrian consideră că, ar trebui să îi forțăm pe bogătanii de la
Arsenal Park, care nu oferă niciun fel de facilitate orăștienilor, ce au făcut aceștia pentru
Orăștie, ca să fie cetățeni de onoare.
Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Acesta se supune la vot la vot și se aprobă cu 14 voturi „pentru”, iar trei consilieri
locali s-au abținut de la vot.
Este adoptată Hotărârea nr.34/2022 privind aprobarea temei de proiectare pentru
studiul de fezabilitate al obiectivului de investiții: “AMENAJARE INTERSECȚIE
GIRATORIE pe DN 7 LA INTERSECȚIE CU STRADA CODRULUI” din Municipiul
Orăștie.
La punctul 6 al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) Orăștie pentru
perioada 2021 – 2023.
Dl director Stănilă Marius prezintă raportul 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.
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Dl consilier local Bulz Dionisie întreabă ce modificări specifice se au în vedere prin
acest plan. I răspunde de către dl director Stănilă Marius care precizează că se au în
vedere extinderea parcărilor, amenajarea unor parcări subterane, demolarea garajelor și
construirea unor parcări etajate, reamenajarea stațiilor de autobuz, a unor piste pentru
biciclete.
Dl consilier local Bulz Dionisie arată că, referitor la iluminatul public, mai ales in
zona Kaufland, mai mulți cetățeni l-au întrebat cu privire la această problemă și ar dori să
știe dacă se are în vedere a se face ceva în acest sens.
Dl primar ing.Ovidiu Bălan menționează că, în ceea privește iluminatul public avem
un proiect în derulare, exista unele probleme, dar nu din cauza noastră, ci datorita
contestațiilor care au fost depuse în instanță, proiectantul își dorește să participe la
licitație și a pus în fișa de date ce a considerat de cuviință și astfel să fie avantajat.
Ceilalți solicitanți au contestat bineînțeles documentația în instanță, la Curtea de Apel au
avut câștig de cauză, dar proiectantul vine cu alte condiții pe care nu le poate îndeplini
nimeni, trimitem documente la A.D.R, care ne trimite clarificări, proiectul nu este
complicat, dar din păcate sunt acest probleme și de aceea este în întârziere.
Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de
hotărâre este de 9 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.35/2022 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană
Durabilă (PMUD) Orăștie pentru perioada 2021 – 2023.
În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) a
Municipiului Orăștie.
Dl director Stănilă Marius da citire raportului întocmit de Direcția Tehnică – Biroul
Dezvoltare Locală și Proiecte.
Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia prezintă raportul de avizare al comisiei
pentru administrație locală, juridică și de disciplină.
Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 9 voturi.
Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.36/2022 privind aprobarea Strategiei Integrate de
Dezvoltare Urbană (SIDU) a Municipiului Orăștie.
La punctul 8 al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri, construită din fonduri ale Agenției
Naționale pentru Locuințe situată în municipiul Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.82,
ap.15.
Dna ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de Direcția Tehnică.
Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități economicofinanciare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
Dl secretar general 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.37/2022 privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru
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tineri, construită din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în municipiul
Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.82, ap.15.
În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri, construită din fonduri ale
Agenției Naționale pentru Locuințe situată în municipiul Orăștie, str.Pricazului, blocul
nr.81, ap.15.
Dna ec.Opra Ramona dă citire raportului întocmit de Direcția Tehnică.
Dl consilier local Jula Radu Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei pentru
activități economico-financiare.
Dl secretar general Teodor Iordan 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.38/2022 privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru
tineri, construită din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în municipiul
Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.81, ap.15.
La punctul 10 al ordinii de zi, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuințe construită prin fonduri ANL
situată în blocul nr.81, apartamentul nr.13 din municipiul Orăştie, str.Pricazului.
Dna ec.Opra Ramona dă citire raportul întocmit de Direcția Tehnică.
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 secretar general 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.39/2022 privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuințe
construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.81, apartamentul nr.13 din municipiul
Orăştie, str.Pricazului.
În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea concesionării directe a terenului situat în str.N.Titulescu,
nr.62A aflat în proprietatea privată a municipiului Orăștie către SC Advanced Composites
Constructions SRL Orăștie.
Dl ing.Cornea Cornel prezintă raportul întocmit de Direcția Tehnică.
Dl consilier local Iordăchescu Nicolae dă citire raportului de avizare al comisiei
pentru servicii publice și comerț, muncă și protecție socială.
Dl secretar general Teodor Iordan 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.40/2022 privind aprobarea concesionării directe a
terenului situat în str.N.Titulescu, nr.62A aflat în proprietatea privată a municipiului
Orăștie către SC Advanced Composites Constructions SRL Orăștie.
La punctul 12 al ordinii de zi, dl primar expune motivele inițierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea concesionării directe a terenului situat în str.N.Titulescu,
nr.62B aflat în proprietatea privată a municipiului Orăștie către SC Formplast SRL
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Orăștie.
Dl ing.Cornea Cornel prezintă raportul întocmit de Direcția Tehnică.
Dl consilier Iordăchescu Nicolae dă citire raportului de avizare al comisiei pentru
servicii publice şi comerț, muncă şi protecție socială.
Dl secretar general 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.41/2022 privind aprobarea concesionării directe a terenului
situat în str.N.Titulescu, nr.62B aflat în proprietatea privată a municipiului Orăștie către
SC Formplast SRL Orăștie.
În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de
1286 mp situat în str.Horea, f.n aflat în proprietatea privată a municipiului Orăștie.
Dl ing.Cornea Cornel dă citire raportului întocmit de Direcția Tehnică.
Dl consilier local Iordăchescu Nicolae arată că, în comisia pentru servicii publice și
comerț, muncă și protecție socială, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
Președintele de ședință solicită consilierilor locali să facă propuneri nominale pentru
alegerea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse la licitația pentru
concesionarea terenului situat în municipiul Orăştie, str.Horea, f.n.
Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian propune ca din comisie să facă parte
următorii membri : ing.Stănilă Marius și Cornea Cornel – Direcția Tehnică, ec.Jorza
Lucia și ec.Cîndea Corina – Direcția Economică, jr.Tudorache Sanda – Direcția
Administrație Publică Locală - Compartiment Juridic-contencios, prof.Cîndea Lenuța
Aurelia – Consiliul local, ec.Tufar Simona – Serviciul Fiscal Municipal Orăștie și
ing.Roșu Claudia – secretar, fără drept de vot.
Dl secretar general Teodor Iordan 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 consecință, propune o pauză de 10
minute pentru a se întocmi buletinele de vot.
Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de
hotărâre este de 10 voturi.
După pauză, dl secretar general Teodor Iordan prezintă buletinul de vot şi explică
procedura după care se va desfășura votul.
În continuare, dl secretar general înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, fiecărui
consilier local, câte un buletin de vot pentru alegerea membrilor comisiei de evaluare a
ofertelor depuse la licitația pentru concesionarea terenului situat în municipiul Orăştie,
str.Horea, f.n, care intră în cabina special amenajată, apoi introduce buletinul de vot în
urnă. Cabina de vot şi urna se află în faţa consilierilor locali.
După încheierea votării, președintele de ședință procedează la deschiderea urnei în
fața consilierilor locali, deschide fiecare buletin de vot şi le arată cum s-a votat, apoi îl
pune pe masa prezidiului.
Apoi, președintele de ședință şi dl secretar general Teodor Iordan procedează la
numărarea voturilor în public şi întocmesc procesul verbal constatator al rezultatului
votării, arătând că cei 17 consilieri locali prezenți au votat, iar membrii propuși au
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obținut fiecare câte 17 voturi „pentru”.
Dl secretar general Teodor Iordan arată 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.42/2022 privind aprobarea concesionării prin licitație
publică a terenului in suprafață de 1286 mp situat în str.Horea, f.n aflat în proprietatea
privată a municipiului Orăștie.
La punctul 14 al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea trecerii unui teren situat în str.N.Bălcescu, nr.18 din
proprietatea Statului Român în domeniul privat al municipiului Orăştie.
Dl ing.Cornea Cornel prezintă raportul întocmit de Direcția Tehnică.
Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia dă citire raportului de avizare al comisiei
pentru administrație locală, juridică și de disciplină.
Dl secretar general Teodor Iordan precizează 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.43/2022 privind aprobarea trecerii unui teren situat în
str.N.Bălcescu, nr.18 din proprietatea Statului Român în domeniul privat al municipiului
Orăştie.
În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea trecerii unui teren situat în str.N.Titulescu, nr.62 din
proprietatea Statului Român în domeniul privat al municipiului Orăştie.
Dl ing.Cornea Cornel prezintă raportul întocmit de Direcția Tehnică.
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 secretar general arată 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.44/2022 privind aprobarea trecerii unui teren situat în
str.N.Titulescu, nr.62 din proprietatea Statului Român în domeniul privat al municipiului
Orăştie.
La punctul 16 al ordinii de zi, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de
hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul situat în
Municipiul Orăștie, str.Nicolae Iorga, nr.10, Zona Centrală – subzona centrală protejată
monumente categoria „A” – fond construit istoric – PUZCP 2015.
Dna ing.Pleșa Maria dă citire raportului întocmit de Direcția Arhitect-șef.
Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia prezintă raportul de avizare al comisiei
pentru administrație locală, juridică și disciplină.
Dl secretar general Teodor Iordan precizează 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.45/2022 privind neexercitarea dreptului de preemțiune
pentru imobilul situat în Municipiul Orăștie, str.Nicolae Iorga, nr.10, Zona Centrală –
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subzona centrală protejată monumente categoria „A” – fond construit istoric – PUZCP
2015.
În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii proiectului de
hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul – Ansamblul
urban „Str.Octavian Goga”, monument istoric din Municipiul Orăștie, strada Octavian
Goga, nr.9, județul Hunedoara.
Dna ing.Pleșa Maria prezintă raportul întocmit de Direcția Arhitect-șef.
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 secretar general arată 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.46/2022 privind neexercitarea dreptului de preemțiune
pentru imobilul – Ansamblul urban „Str.Octavian Goga”, monument istoric din
Municipiul Orăștie, strada Octavian Goga, nr.9, județul Hunedoara.
La punctul 18 al ordinii de zi, dl primar expune motivele inițierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2021 al
Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Valea Orăștiei” R.A Orăştie.
Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație
Publică Locală.
Dl consilier local Jula Radu Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei pentru
activități economico-financiare.
Dl ing.Cristea Ioan, șef al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic „Valea Orăștiei” R.A
Orăștie face o prezentare pe scurt a contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul
2021 al regiei.
Dl primar ing.Ovidiu Bălan consideră că, având în vedere faptul că, în ultima
perioadă gazele naturale s-au scumpit foarte mult și e posibil ca o parte dintre cei care au
sisteme de încălzire pe gaz, să se reorienteze pe încălzirea pe lemne, ne putem aștepta să
crească cererea pentru lemn de foc din partea populației și ocolul trebuie să fie pregătit în
acest sens, iar rugămintea este să avem prevăzută pentru populație o cantitate mai mare și
prețurile să încercăm să le menținem la un nivel rezonabil.
Dl ing.Cristea Ioan arată că, s-a simțit deja o presiune din partea populației în ceea
ce privește cererea pentru lemn de foc și până în prezent s-a vândut o cantitate de 2700
mc din totalul prognozat de aproximativ 7000 mc și care poate fi asigurată populației. De
asemenea, precizează că, s-au dat doar câte 3 mc/persoană, cetățenii au înțeles și în ziua
în care s-a început eliberarea bonurilor au fost în jur de 200 de persoane, care au venit și
au solicitat lemn de foc.
Dl primar este de părere că, în a doua jumătate a anului vom asista la o creștere a
solicitărilor din partea populației și îl întreabă pe dl ing.Cristea Ioan, care a fi soluția ca
să nu ne trezim în situația de a nu putea asigura lemn de foc pentru populație.
Dl ing.Cristea Ioan precizează faptul ca, soluția este de a solicita dlui prefect să
pună în aplicare prevederile legislației în materie, în sensul că, statul român prin ocoalele
de stat au obligația să asigure lemn de foc către populație, deci nu doar ocoalele care
administrează pădurile unităților administrativ-teritoriale, sunt cazuri în care acesta nu au
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în proprietate fond forestier, în această situație Statul Român trebuie să asigure lemnul de
foc către populație, deci sa se asigure măcar o cantitate de 2-3000 mc de lemn de foc
pentru populație.
Dl primar ing.Ovidiu Bălan este de părere că, doar o parte din cetățenii care se
încălzesc cu lemne au venit și au solicitat bonuri, cei mulți vor veni în perioada
următoare, după ce achită facturile la încălzire, vor veni să își asigure stocul pentru iarna
următoare.
Dl ing.Cristea Ioan precizează că, cetățenii nu s-a plâns de prețul de valorificare, îi
interesează să achiziționeze o cantitate cât mai mare.
Dl consilier local Bota Adrian întreabă dacă există un regulament care nu permite să
se dea lemne la o adresa mai mult de un bon, de exemplu sunt mai multe familii care
locuiesc la aceeași adresă, ei se plâng că nu pot lua mai multe bonuri, cică se dă doar un
bon pe adresa respectivă.
Dl ing.Cristea Ioan arată că, în consiliul local s-a hotărât sa se dea 6 mc pe o adresă,
în ideea că, pe o gospodărie să se dea măcar 6 mc, ca să beneficieze cât mai mulți
cetățeni, ocolul nu au de unde să știe câte familii locuiesc la numărul respectiv. În acest
sens, cetățenii au solicitat la Primărie o adeverință din care reiese că într-un imobil
locuiesc mai multe familii și în baza acesteia s-au dat câte 6 mc/familie.
Dl secretar general Teodor Iordan precizează 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.47/2022 privind aprobarea contului de încheiere a
exercițiului bugetar pe anul 2021.
În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Publice Locale
Ocolul Silvic „Valea Orăştiei” R.A Orăștie pe anul 2022.
Dl director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de Direcția Administrație
Publică Locală.
Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități economicofinanciare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
Dl ing.Cristea Ioan prezintă proiectul de buget de venituri și cheltuieli al regiei
publice locale pe anul 2022.
Dl secretar general arată 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.48/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic „Valea Orăştiei” R.A Orăștie pe anul
2022.
La punctul 20 al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea cotizațiilor Municipiului Orăștie pentru anul 2022.
Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație
Publică Locală.
Dl consilier local Jula Radu Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei pentru
activități economico-financiare.
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Dl secretar general Teodor Iordan precizează 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.49/2022 privind aprobarea cotizațiilor Municipiului Orăștie
pentru anul 2022.
În continuare, dl primar expune motivele inițierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al
municipiului Orăștie în anul 2022.
Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație
Publică Locală.
Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități economicofinanciare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
Dl consilier local Secui Adrian Iulian arată că, împreună cu dl consilier Zvîncă
Mihai Caius au depus un amendament prin care au propus o împărțire echitabilă a sumei
de 250.000 lei, respectiv mai mulți bani alocați pentru domeniile „Educație” – 50000 lei
și „Sport” – 40000 lei.
Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius precizează că, Legea nr.350/2015 se
adresează O.N.G-urilor, ulterior aceasta s-a modificat și se stipulează că se pot acorda
subvenții și cultelor, este interpretabil, într-adevăr legea nu exclude această posibilitate.
Dl director Costoiu Călin menționează faptul că, există un regulament în baza
căruia se evaluează cererile și cuantumul finanțărilor se acordă în baza legii, în funcție de
solicitări.
Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea amendamentului și
a proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Amendamentul dlor consilierilor locali Secui Adrian Iulian și Zvîncă Mihai Caius
este supus la vot fiind consemnate 6 voturi „pentru”, un vot „împotrivă”, iar 10 consilieri
locali s-au abținut de la vot.
Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat cu 14 voturi „pentru”, două voturi
„împotrivă” și un consilier local s-a abținut de la vot.
Este adoptată Hotărârea nr.50/2022 privind aprobarea programului anual al
finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Orăștie în anul
2022.
La punctul 22 al ordinii de zi, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de
hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.6141/2015.
Dl director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de Direcția Administrație
Publică Locală.
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 secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 9 voturi.
Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.51/2022 privind prelungirea duratei contractului de
închiriere nr.6141/2015.
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În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii proiectului de
hotărâre privind schimbarea destinației unui imobil aflat în proprietatea publică a
Municipiului Orăștie.
Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație
Publică Locală.
Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia dă citire raportului de avizare al comisiei
pentru administrație locală, juridică și de disciplină.
Dl secretar general 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.52/2022 privind schimbarea destinației unui imobil aflat în
proprietatea publică a Municipiului Orăștie.
La punctul 24 al ordinii de zi, dl primar expune motivele inițierii proiectului de
hotărâre privind desemnarea de către Consiliul Local al municipiului Orăștie a doi
consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a
performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Orăștie.
Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație
Publică Locală.
Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia arată că, în comisia pentru administrație
locală, juridică și de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
Președintele de ședință solicită consilierilor locali să facă propuneri nominale pentru
desemnarea celor doi consilieri locali.
Dl consilier local Jula Radu Ioan îi propune pe dnii consilieri locali Hendrea Ovidiu
Cristian și Petre Radu Onuț.
Dl secretar general Teodor Iordan 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 consecință, propune o pauză de 10
minute pentru a se întocmi buletinele de vot.
După pauză, dl secretar general Teodor Iordan prezintă buletinul de vot şi explică
procedura după care se va desfășura votul.
În continuare, dl secretar general înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, fiecărui
consilier local, câte un buletin de vot pentru desemnarea celor doi consilieri locali care
vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor
profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Orăștie, care intră în
cabina special amenajată, apoi introduce buletinul de vot în urnă. Cabina de vot şi urna se
află în faţa consilierilor locali.
După încheierea votării, președintele de ședință procedează la deschiderea urnei în
fața consilierilor locali, deschide fiecare buletin de vot şi le arată cum s-a votat, apoi îl
pune pe masa prezidiului.
Apoi, președintele de ședință şi dl secretar general Teodor Iordan procedează la
numărarea voturilor în public şi întocmesc procesul verbal constatator al rezultatului
votării, arătând că cei 17 consilieri locali prezenți au votat, iar dnii consilieri locali
Hendrea Ovidiu Cristian și Petre Radu Onuț au obținut câte 17 voturi fiecare.
Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea
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proiectului de hotărâre este de 9 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate.
Este adoptată Hotărârea nr.53/2022 privind desemnarea de către Consiliul Local al
municipiului Orăștie a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul
comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al
municipiului Orăștie.
În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii proiectului de
hotărâre privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al Municipiului Orăștie a unui
președinte de ședință care va conduce ședințele în luna aprilie 2022.
Dl director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de Direcția Administrație
Publică Locală.
Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia dă citire raportului de avizare al comisiei
pentru administrație locală, juridică și de disciplină.
Președintele de ședință solicită consilierilor locali să facă propuneri nominale pentru
alegerea președintelui care va conduce ședințele Consiliului local în luna aprilie 2022.
Dl consilier local Secui Adrian Ioan îl propune pe dl consilier local Zvîncă Mihai
Caius.
Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea propunerii și a
proiectului de hotărâre este de 9 voturi.
Propunerea dlui consilier local Secui Adrian Iulian se supune la vot și se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.54/2022 privind alegerea dintre membrii Consiliului Local
al Municipiului Orăștie a unui președinte de ședință care va conduce ședințele în luna
aprilie 2022.
La punctul 26 al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea Programului manifestărilor culturale, artistice şi sportive ce se
vor desfășura pe parcursul anului 2022 în municipiul Orăștie.
Dl ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură „Alexandru
Grozuță” Orăștie.
Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia arată că, în comisia pentru învățământ,
sănătate, activități social-culturale și culte, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
Dl secretar general Teodor Iorda precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 9 voturi.
Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.55/2022 privind aprobarea Programului manifestărilor
culturale, artistice şi sportive ce se vor desfășura pe parcursul anului 2022 în municipiul
Orăștie.
În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea repartizării fondurilor din bugetul local pe anul 2022 capitolul
67.02 „Cultură, recreere şi religie” pentru fiecare manifestare aprobată în Programul
manifestărilor culturale, artistice şi sportive” ce se vor desfășura pe parcursul anului 2022
în municipiul Orăștie.
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Dl ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură „Alexandru
Grozuță” Orăștie.
Dl consilier local Jula Radu Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei pentru
activitati economico-financiare.
Dl secretar general 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.56/2022 privind aprobarea repartizării fondurilor din
bugetul local pe anul 2022 capitolul 67.02 „Cultură, recreere şi religie” pentru fiecare
manifestare aprobată în Programul manifestărilor culturale, artistice şi sportive” ce se vor
desfășura pe parcursul anului 2022 în municipiul Orăștie.
La punctul 28 al ordinii de zi, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de
hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăștie pe
anul 2022 în vederea organizării manifestării „Maialul Orăştian”.
Dl ing.Pistol Eugen dă citire raportului întocmit de Casa de Cultură „Alexandru
Grozuță” Orăștie.
Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități economicofinanciare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
Dl secretar general Teodor Iordan 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.57/2022 privind alocarea unei sume de bani din bugetul
local al municipiului Orăștie pe anul 2022 în vederea organizării manifestării „Maialul
Orăştian”.
La punctul 30 al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii
proiectului de hotărâre privind propunerea de trecere a unor terenuri din proprietatea
Statului Român în proprietatea privată a actualilor deținători ai construcțiilor.
Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație
Publică Locală.
Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia dă citire raportului de avizare al comisiei
pentru administrație locală, juridică și de disciplină.
Dl secretar general 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.58/2022 privind propunerea de trecere a unor terenuri din
proprietatea Statului Român în proprietatea privată a actualilor deținători ai
construcțiilor.
În continuare, dl primar expune motivele inițierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea acordului de parteneriat între U.A.T Municipiul Orăștie prin Consiliul Local al
Municipiului Orăștie și Spitalul Municipal Orăștie în vederea promovării proiectului
„Reabilitarea și modernizarea instalațiilor electrice aferente corpurilor Spitalului
Municipal Orăștie”.
Dl director Stănilă Marius prezintă raportul întocmit de Direcția Tehnică – Biroul
Dezvoltare Locală și Proiecte.
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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 secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 9 voturi.
Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.59/2022 privind aprobarea acordului de parteneriat între
U.A.T Municipiul Orăștie prin Consiliul Local al Municipiului Orăștie și Spitalul
Municipal Orăștie în vederea promovării proiectului „Reabilitarea și modernizarea
instalațiilor electrice aferente corpurilor Spitalului Municipal Orăștie”.
La punctul 32 al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii
proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de
intervenție (faza SF/DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul:
„Reabilitarea și modernizarea instalațiilor electrice aferente corpurilor Spitalului
Municipal Orăștie”.
Dna director Stănilă Marius dă citire raportului întocmit de Direcția Tehnică –
Biroul Dezvoltare Locală și Proiecte.
Dl consilier local Jula Radu Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei pentru
activități economico-financiare.
Dl secretar general 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.60/2022 privind aprobarea documentaţiei de avizare a
lucrărilor de intervenție (faza SF/DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul: „Reabilitarea și modernizarea instalațiilor electrice aferente corpurilor
Spitalului Municipal Orăștie”.
În continuare, dl primar arată motivele inițierii proiectului de hotărâre privind darea
în folosință gratuită a unui autovehicul aflat în proprietatea Municipiului Orăștie către
Asociația C.A.R Pensionari Orăștie.
Dl ing.Cornea Cornel prezintă raportul întocmit de Direcția Tehnică.
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 consilier local Bota Adrian consideră că, nu este corect față de cei care își fac o
afacere, care poate se împrumută în acest scop și vine o asociație care este ajutata de stat
și le face concurență, nu i se pare normal acest fapt, de ce să beneficieze C.A.R
Pensionari de acest autovehicul.
Dl consilier local Suciu Nicolae Ilie arată că, atunci când Primăria Orăștie a primit
această mașină mortuară din partea comunității din Fenouillet, nu exista nicio firmă
privată de profil, de când a fost adusă a fost pusa la dispoziție de către Primărie în mod
gratuit, deci nu s-a făcut nicio concurență firmelor de profil.
Dl consilier local Bota Adrian este de părere că, dacă o primesc gratuit, dânșii să nu
îi taxeze pe solicitanți pentru închirierea mașinii, să nu obțină un profit în urma acestui
serviciu.
Dl secretar general precizează faptul că, solicitanții vor trebui să achite costul
combustibilului, restul cheltuielilor cu întreținerea autovehiculului vor fi suportate de
17

către asociație.
Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Acesta se supune la vot și se aproba cu 16 voturi „pentru” și un vot „împotrivă”.
Este adoptată Hotărârea nr.61/2022 privind darea în folosință gratuită a unui
autovehicul aflat în proprietatea Municipiului Orăștie către Asociația C.A.R Pensionari
Orăștie.
La punctul 34 al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii
proiectului de hotărâre privind atribuirea cu chirie a unei locuințe de necesitate situată în
str.Plantelor din municipiul Orăștie.
Dna ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de Direcția Tehnică.
Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia dă citire raportului de avizare al comisiei
pentru administrație locală, juridică și de disciplină.
Dl consilier local Bota Adrian arată că, în seara incendiului a fost sunat de la fața
locului de către persoanele care locuiesc în zonă, dânsul a fost acolo, nu a fost nimeni de
la Primărie, a stat de vorbă cu oamenii, după ce a fost stins incendiul, a luat legătura
telefonic cu dna Opra Ramona și a întrebat ce să le spună acelor persoane, pentru că, era
o situație disperată. A doua zi de dimineață a revenit, a sunat-o din nou pe dna Opra, să
vedem ce se poate face, dânsa a venit, s-a discutat cu acele persoane, care au refuzat
ajutorul Primăriei, nu au dorit să se mute nici la barăci, nici la Liceul Chimic, i-a întrebat
dacă ii poate ajuta cu ceva și au zis că nu au paturi. Dânsul le-a oferit 11 lenjerii de pat,
perne, mochete și cea au mai avut nevoie, a considerat că, așa este normal fiind în zona
sa de responsabilitate și membru în comisia care atribuie aceste locuințe, de aceea a mers
și a încercat să ajute cu ce a putut. Referitor la această locuință, nu are nimic personal cu
domnul respectiv, pe care îl cunoaște, nici cu cei care au publicat pe Facebook, dar nu i
pare normal să se acorde aceasta locuință fără să știe nimeni, nu știe cine ia aceste
decizii, dar este o lipsă de respect față de el, care a fost acolo zi de zi, au refuzat ajutorul,
nu știe cum se dau aceste locuințe, mai ales că, este membru în acea comisie care atribuie
aceste locuințe. De asemenea, consideră că, noi ca și consiliul local să aprobăm azi, ceva
ce alții au postat pe Facebook de 4 zile, că ei au rezolvat, i se pare un pic nelalocul ei
această treabă, chiar dacă s-a hotărât să i se dea, nu are treabă nici cu cei care au postat,
ci modul cum au făcut-o, dar crede că, merita să fi fost sunat și informat despre acest
fapt, mai ales că este în acea comisie. Dânsul nu înțelege de ce s-au întors acele persoane,
care inițial au refuzat ajutorul, comisia în aceste condiții este de formă și la fel și
consiliul local, pentru că, noi aprobăm astăzi ceva, iar acea persoană locuiește deja acolo.
Dl consilier local Bota Adrian este de părere că, măcar un telefon se putea da, să fie
informat și este convins că, nici dl consilier local Ionică Mircea nu a fost informat, ei
sunt membri în acea comisie care acordă acele locuințe, nu mai dorește să se implice, să
fie numit alt consilier în locul său și să joace cine vrea rolul de marionetă, nu i se pare
normal să afle de pe Facebook că s-a acordat o locuință, iar dânsul este membru în acea
comisie.
Dna ec.Opra Ramona arată că, este vorba de o locuință de necesitate fiind doua
familii afectate, ambele au refuzat și ulterior s-au întors, este normal să facem contract în
continuare, să intrăm în legalitate, locuința nu este una socială, dl consilier local Bota
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Adrian este în comisia de acordare a locuințelor sociale.
Dl consilier local Bota Adrian precizează că, nu vrea să spună ca s-a produs o
ilegalitate, este un gest de sfidare, dacă dânsul a fost acolo și s-a implicat, nu a venit
nimeni de la Primărie, a venit asistența socială a doua zi dimineața.
Dl primar ing.Ovidiu Bălan intervine și menționează faptul că, în seara incendiului
au fost la fața locului Poliția Locală și reprezentantul Primăriei care este responsabil pe
partea de protecție civilă, s-a discutat cu acele persoane și să vadă dacă pot fi ajutați în
vreun fel. În acea seara, s-a discutat ce este de făcut, unde vor fi duse acele persoane dacă
solicita ajutorul, să fie cazați undeva, să nu rămână peste noapte în drum.
Dl consilier local Bota Adrian arată că, își dorește să colaboreze cu Primăria, a fost
numit responsabil în acea zonă și consideră că, trebuie să își facă treaba, dar dacă nu se
dorește, el nu se va mai implica.
Dl primar precizează că, angajații Primăriei care sunt responsabili cu privire la
astfel de situații au fost prezenți la fata locului, a fost ținut la curent cu ceea ce se
întâmplă acolo, până când incendiul a fost stins și s-au asigurat că, cei afectați vor avea
unde stea peste noapte, în acest sens li s-a oferit o locație care este în administrarea
Primăriei.
Dl consilier local Bota Adrian întreabă dacă este o listă de așteptare pentru
acordarea acestor locuințe.
Dna ec.Opra Ramona arată că, nu este o nicio listă, este vorba de locuințe de
necesitate și se acordă celor care au nevoie de o astfel de locuință.
Dl consilier local Bulz Dionisie întreabă locuințele acelea multe din zona Fares, nu
sunt cu statut de locuințe de necesitate? I se răspunde de către dna Opra Ramona, care
arată că, acele locuințe sunt de necesitate.
Dl consilier local Bulz Dionisie consideră că, în situații de acest gen nu ar fi trebuit
să avem o rezervă de două-trei locuințe, să fie pregătite în cazul în care este nevoie de ele
și întreabă de ce sunt toate locuințele ocupate. I se răspunde de către dna ec.Opra
Ramona care precizează faptul că sunt foarte multe persoane și nu avem alte tipuri de
locuințe pe care sa le oferim acestora, nu putem să le ținem goale din moment ce avem
persoane care nu au unde locui.
Dl consilier local Bulz Dionisie este de părere că, din moment ce aceste locuințe
sunt de necesitate, acestea trebuie să fie disponibile pentru astfel de situații.
Dl secretar general 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.62/2022 privind atribuirea cu chirie a unei locuințe de
necesitate situată în str.Plantelor din municipiul Orăștie.
În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan face o prezentare succintă a Raportului
privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Orăștie pentru anul 2021.
La ultimul punct al ordinii de zi, dl director Costoiu Călin prezintă informarea cu
privire la actualizarea Master planului - Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și
apă uzată în Județul Hunedoara – Aria de operare
SC Activitatea Goscom SA.
Dl primar ing.Ovidiu Balan arată că, se pot depune proiecte și obține fonduri prin
intermediul POIM, în vederea modernizării stației de tratare a apei, eventual și a stației
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de epurare.
Dl consilier local Bulz Dionisie îl întreabă pe dl secretar general Teodor Iordan dacă
în ultimul timp s-a modificat legislația care guvernează activitatea societăților similare cu
SC Activitatea Goscom SA Orastie și se referă la faptul că, măririle de preț la apa
potabilă și canalizare, se aprobau de consiliul local, a fost întreabă de cetățeni în legătură
cu acest fapt și le-a spus că nu a fost aprobată o majorare a prețului, în schimb pe site-ul
societății au fost publicate noile prețuri.
Dl director Costoiu Călin arată că, în consiliul local de mulți ani nu a mai fost
aprobată majorarea prețului la aceste servicii, ajustarea prețurilor se face prin hotărâre
adoptată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „APAZOR” Orăștie, iar
reprezentantul Municipiului Orăștie în baza unui mandat special votează in cadrul
adunării asociației propunerile cu privire la aceste tarife.
Dl secretar general precizează ca, Autoritatea Națională de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilități Publice aprobă majorarea tarifelor, consiliul local doar
aviza aceste propuneri de majorare a tarifelor la apă și canalizare.
Dl director Costoiu Călin arată că, majorarea prețurilor este ca urmare a creșterilor
din ultima vreme, acestea sunt fundamentate printr-o documentație care stă la baza
acestor majorări.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Președinte de ședință,
ing.SUCIU Nicolae Ilie

Secretar General,
jr.Teodor IORDAN
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