ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 09.01.2019 cu ocazia şedinŃei de îndată a Consiliului local al
municipiului Orăştie.
Convocarea Consiliului local s-a făcut cu o zi înainte de data stabilită.
La şedinŃă sunt prezenŃi 13 din cei 19 consilieri. Lipsesc consilierii locali
Ardelean Dana Alina, Bulz Dionisie, Chira Adriana, Petre Radu OnuŃ, Popa Dorin
Ioan şi Stoica Constantin Nicolae.
La şedinŃă participă primar Ovidiu Bălan, viceprimar łambă Alin Adam, secretar
Teodor Iordan, directori din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Orăştie şi mass-media locală.
Preşedintele de şedinŃă, d-l consilier Paşca Ioan prezintă următorul proiect al
ordinii de zi :
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul
bugetului local a deficitului secŃiunii de dezvoltare pe anul 2018.
2.Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2019 a excedentului anual al
bugetului local al municipiului Orăştie.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilităŃii Planului
Urbanistic General al Municipiului Orăştie aprobat prin H.C.L nr.18/2014.
Proiectul ordinii de zi este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
La primul punct al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a
deficitului secŃiunii de dezvoltare pe anul 2018.
D-na director Jorza Lucia dă citire raportului întocmit de DirecŃia economică
arătând că, în anul 2018 a fost aprobată utilizarea din excedentul bugetului precedent
a secŃiunii de dezvoltare şi acoperirea deficitului acestei secŃiuni. Din aceştia s-au
folosit pentru proiectele de investiŃii, iar anul 2018 a fost încheiat la secŃiunea de
dezvoltare cu un deficit în sumă de 3.218.636,94 lei. La secŃiunea de funcŃionare vom
avea un excedent de 8.211.446,59 lei pe care îl vom folosi în acest an la secŃiunea de
dezvoltare. Din acest excedent mare parte se va folosi pentru partea de cofinanŃare
pentru proiectele care au fost câştigate şi probabil va fi necesar să utilizăm şi din
împrumutul pe care l-am acces pentru fonduri nerambursabile. În aceeaşi ordine de
idei arată că, împrumutul care l-am luat de C.E.C Bank, jumătate este pentru fonduri
nerambursabile şi pentru partea neeligibilă de la unele proiecte de investiŃii.
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D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, este foarte bine ca d-na director
economic a amintit de împrumutul bancar care a fost accesat în cursul anului trecut,
iar noi ca şi consilieri locali trebuie să Ńinem cont de interesul oamenilor. Totodată este
convins că acest împrumut care este luat pentru cofinanŃarea proiectelor care se vor
derula în Orăştie pentru proiecte europene cu fonduri nerambursabile, va fi folosit la
un moment dat probabil în interese politice în campania electorală a P.N.L din anul
2020. Bine ar fi să nu se întâmple aşa, să lăsăm politica la o parte, atunci când este
vorba de dezvoltarea municipiului şi de binele comunităŃii.
D-na director economic arată că, împrumutul de 16 milioane lei, care a fost
aprobat pentru anul acesta a fost împărŃit în două tranşe, unul pentru proiecte cu
finanŃare externă şi unul pentru investiŃii. Astfel, partea pentru finanŃări externe ni s-a
aprobat anul trecut de către comisia din cadrul Ministerului FinanŃelor în totalitate,
cealaltă jumătate nu s-a aprobat întrucât nu mai erau fonduri nici măcar pentru anul
2019, urmând ca dosarul să fie retrimis la minister sa ne aprobe ca să-l putem trage
eventual în anul 2020. Împrumutul de 8 milioane este pentru cele două proiecte de
anvelopare a blocurilor şi pentru proiectul privind zonele verzi de la Stadionul
Mecanica, iar în funcŃie de necesităŃi vom putea să modificăm lista acelor proiecte
prevăzute a fi finanŃate din împrumut, dacă acest lucru va fi necesar.
D-l viceprimar solicită să se consemneze în procesul verbal că, acel împrumut să
nu fie folosit de alŃi colegi din consiliu în scop politic, acest împrumut a fost făcut să
atragă bani nerambursabili pentru proiecte de investiŃii.
D-na director economic arată că, acest împrumut poate fi folosit doar pentru
contracte deja semnate la ora actuală, doar pentru aşa ceva îl putem utiliza.
D-l secretar Teodor Iordan 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.1/2019 privind aprobarea acoperirii definitive din
excedentul bugetului local a deficitului secŃiunii de dezvoltare pe anul 2018.
La punctul 2 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind utilizarea în anul 2019 a excedentului anual al bugetului local al
municipiului Orăştie.
D-na director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică.
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.2/2019 privind utilizarea în anul 2019 a excedentului
anual al bugetului local al municipiului Orăştie.
La ultimul punct al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilităŃii Planului Urbanistic General al
Municipiului Orăştie aprobat prin H.C.L nr.18/2014.
D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia arhitect-şef.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
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Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.3/2019 privind aprobarea prelungirii valabilităŃii
Planului Urbanistic General al Municipiului Orăştie aprobat prin H.C.L nr.18/2014.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinŃă,
jr.Paşca Ioan

Secretar,
jr.Teodor Iordan
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