ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 21.02.2019 cu ocazia şedinŃei ordinare a Consiliului local al
municipiului Orăştie.
Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită.
La şedinŃă sunt prezenŃi cei 19 consilieri.
La şedinŃă participă primar Ovidiu Bălan, viceprimar łambă Alin Adam,
secretar Teodor Iordan, directori din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
şi mass-media locală.
Întrucât procesul verbal al şedinŃei ordinare din data de 31 ianuarie 2019 a
fost pus la dispoziŃia consilierilor, d-l secretar Teodor Iordan întreabă dacă există
obiecŃii cu privire la acest a. Întrucât nu există obiecŃii, procesul verbal este supus
la vot şi aprobat cu 16 voturi „pentru” şi 3 abŃineri (consilierii locali Chira Adriana,
Sechi Dan Mihail şi Stoica Constantin Nicolae).
Preşedintele de şedinŃă, d-l consilier Paşca Ioan prezintă următorul proiect al
ordinii de zi :
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii pentru intervenŃia de
urgenŃă în cazurile de violenŃă domestică în municipiul Orăştie.
2.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al
municipiului Orăştie în vederea suportării cheltuielilor ocazionate de vizita unei
delegaŃii din oraşul înfrăŃit Sliedrecht – Olanda în perioada 26–30 martie 2019.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei unui contract de
concesiune pentru terenul aferent garajului din municipiul Orăştie situat în
str.Mureşul – zona Cimitirului Nou, care expiră în luna februarie 2019.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local
prestate de persoanele care beneficiază de venitul minim garantat.
5.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la HCL
nr.99/2007 referitoare la aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în
municipiul Orăştie.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea menŃinerii reŃelei şcolare a unităŃilor
de învăŃământ de stat şi particular preuniversitar din municipiul Orăştie, pentru
anul şcolar 2019-2020.
7.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaŃie publică a unui spaŃiu
situat în Municipiul Orăştie, str.O.Goga, nr.25.
8.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaŃie publică a imobilului
situat în Municipiul Orăştie, str.Andrei Şaguna, nr.16.
9.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pe perioada
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martie – mai 2019.
10.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L nr.65/2010 referitoare la
constituirea UnităŃii Locale de Sprijin la nivelul municipiului Orăştie, pentru
combaterea bolilor transmisibile ale animalelor şi zoonozelor.
11.Discutarea plângerii prealabile depusă de d-na Cândea Elena.
În afara ordinii de zi, d-l primar propune :
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „SoluŃii informatice
integrate pentru simplificarea procedurilor administrative şi reducerea birocraŃiei la
nivelul municipiului Orăştie”.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaŃii a
Municipiului Orăştie în oraşul înfrăŃit Jerash – Iordania în perioada
08 – 13
aprilie 2019.
14.Proiect de hotărâre privind completarea anexei la HCL nr.127/1999
referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care aparŃin domeniului public al
municipiului Orăştie.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecŃie, a Scrisorii de
Aşteptări, a Profilului Consiliului de AdministraŃie şi al Profilului Candidatului, in
vederea selecŃiei/evaluării prealabile a reprezentantului municipiului Orăştie în
Consiliul de AdministraŃie al Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic Valea Orăştiei”.
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a execuŃiei
bugetare pe anul 2018 al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic ”Valea Orăştiei” R.A
Orăştie.
17.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.3/2019 referitoare la
aprobarea prelungirii valabilităŃii Planului Urbanistic General al Municipiului
Orăştie aprobat prin H.C.L nr.18/2014.
Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerile ulterioare este supus la vot şi
aprobat în unanimitate.
La primul punct al ordinii de zi, d-l primar prezinta motivele iniŃierii
proiectului de hotărâre privind aprobarea procedurii pentru intervenŃia de urgenŃă
în cazurile de violenŃă domestică în municipiul Orăştie.
D-na ec.Oltean Mihaela dă citire raportului întocmit de Serviciul Public de
AsistenŃă Socială Orăştie.
D-l consilier Petre Radu OnuŃ prezintă raportul de avizare al comisiei pentru
administraŃie locală.
D-na consilier Cîndea LenuŃa Aurelia arată că, în comisia pentru învăŃământ,
sănătate, sport, cultură şi culte, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
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.24/2019 privind aprobarea procedurii pentru
intervenŃia de urgenŃă în cazurile de violenŃă domestică în municipiul Orăştie.
La punctul 2 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului
Orăştie în vederea suportării cheltuielilor ocazionate de vizita unei delegaŃii din
oraşul înfrăŃit Sliedrecht – Olanda în perioada 26–30 martie 2019.
D-na ec.Doboş Carmen prezintă raportul întocmit de Biroul Dezvoltare
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Locală şi Proiecte.
D-l consilier łambă Alin Adam dă citire raportului de avizare al comisiei
economice.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae Ńine să mulŃumească autorităŃilor
locale că a fost invitat la ultima vizită efectuată de delegaŃia din oraşul înfrăŃit
Sliedrecht. Totodată, dânsul mai arată că, s-a stabilit ca persoanele care au făcut
parte din delegaŃie, să suporte o parte din cheltuielile delegaŃiei care ne vizitează şi
să fie implicaŃi în acŃiunile legate de vizita respectivă.
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.25/2019 privind alocarea unei sume de bani din
bugetul local al municipiului Orăştie în vederea suportării cheltuielilor ocazionate
de vizita unei delegaŃii din oraşul înfrăŃit Sliedrecht – Olanda în perioada 26–30
martie 2019.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea prelungirii duratei unui contract de concesiune pentru terenul
aferent garajului din municipiul Orăştie situat în str.Mureşul – zona Cimitirului
Nou, care expiră în luna februarie 2019.
D-l ing.Cândea Horia prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie locală,
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 13 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.26/2019 privind aprobarea prelungirii duratei unui
contract de concesiune pentru terenul aferent garajului din municipiul Orăştie
situat în str.Mureşul – zona Cimitirului Nou, care expiră în luna februarie 2019.
La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local prestate de
persoanele care beneficiază de venitul minim garantat.
D-l ing.Cândea Horia dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Stănculesc Valentin prezintă raportul de avizare al comisiei
pentru servicii şi comerŃ.
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.27/2019 privind aprobarea Planului de lucrări de
interes local prestate de persoanele care beneficiază de venitul minim garantat.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind modificarea şi completarea anexei la HCL nr.99/2007 referitoare la
aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în municipiul Orăştie.
D-l secretar Teodor Iordan prezintă raportul întocmit de Compartimentul
ProtecŃie civilă.
D-nii consilieri Petre Radu OnuŃ şi łambă Alin Adam dau citire, pe rând,
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rapoartelor de avizare ale comisiei pentru administraŃie locală şi comisiei pentru
urbanism.
D-l secretar 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.28/2019 privind modificarea şi completarea anexei
la HCL nr.99/2007 referitoare la aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a
Riscurilor în municipiul Orăştie.
La punctul 6 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind aprobarea menŃinerii reŃelei şcolare a unităŃilor de învăŃământ
de stat şi particular preuniversitar din municipiul Orăştie, pentru anul şcolar 20192020.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-na consilier Cîndea LenuŃa Aurelia arată că, în comisia pentru învăŃământ,
sănătate, sport, cultură şi culte, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l secretar Teodor Iordan 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.29/2019 privind aprobarea menŃinerii reŃelei şcolare a
unităŃilor de învăŃământ de stat şi particular preuniversitar din municipiul Orăştie,
pentru anul şcolar 2019-2020.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind închirierea prin licitaŃie publică a unui spaŃiu situat în Municipiul Orăştie,
str.O.Goga, nr.25.
D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier łambă Alin Adam arată că, în comisia economică, proiectul de
hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian întreabă dacă se vor imputa retroactiv
sumele datorate sau nu. I se răspunde de către d-l director Costoiu Calin care arată
că nu se va imputa nicio sumă AsociaŃiei Renaître România, ci doar AsociaŃiei
„Samaritenii Orăştieni”, doar la aceştia din urmă a constatat Curtea de Conturi că
există prejudiciu.
D-l consilier Molocea Mihai arată că, în expunerea de motive se precizează
că, AsociaŃia Samaritenii Orăştiei nu a fost declarată asociaŃie de utilitate publică,
fiindcă nu au îndeplinit procedurile legale în acest sens.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, AsociaŃia „Samaritenii
Orăştieni”
a
solicitat acest lucru în urmă cu 3 ani şi anul trecut au redepus actele, ca să fie
declarată asociaŃie de interes public, dar nu a primit niciun răspuns în acest sens.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, asociaŃia nu are venituri, este
vorba de o chirie destul de mare.
D-l director Costoiu Calin arată că, este valoarea minima de la care s-a pornit
s-a avut în vedere la stabilirea acesteia prevederile H.G nr.310/2007.
D-l secretar arată că, s-a făcut un calcul si a reieşit o chirie care este jumătate
din tariful lunar perceput pentru o persoană internată în Centru RezidenŃial, nu este
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o sumă aşa de mare Ńinând cont de suprafaŃa pe care o au închiriată.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că, acel spaŃiu în care îşi desfăşoară activitatea
asociaŃia Samaritenii Orăştieni, municipalitatea l-a pus la dispoziŃie fără nicio
pretenŃie financiară, am făcut o propunere în ceea ce priveşte închirierea, dar
consiliul local poate stabili o altă valoare de la care să se pornească licitaŃia, am
asimilat valoarea chiriei raportat la o locuinŃă.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, cele două asociaŃii au caracter
social.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, sunt internate în respectivul
centru persoane vârstnice din afara municipiului, nu este normal ca municipalitatea
să suporte cheltuieli în acest sens. În aceeaşi ordine de idei, dânsul este de părere
că, rolul consiliului local este acela de aduce bani la bugetul local.
D-l viceprimar este de părere să mergem pe un preŃ cât de mic, deoarece
Consiliul local nu trebuie să urmărească businessul, ci bunul trai şi bunul mers al
urbei, trebuie avut în vedere caracterul social şi să sprijinim aceste asociaŃii care
desfăşoară acest tip de activitate.
D-l consilier Paşca Ioan propune ca preŃul de pornire la licitaŃie să fie de 0,50
lei/mp/lună.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian propune ca preŃul de pornire la licitaŃie să
fie de 0,10 lei/mp/lună.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea amendamentelor şi a
proiectului de hotărâre este de 13 voturi.
Amendamentul d-lui consilier Paşca Ioan se supune la vot fiind consemnate 4
voturi „pentru”, iar 15 consilieri s-au abŃinut de la vot.
Amendamentul d-lui consilier Molocea Mihai Iulian se supune la vot şi se
aprobă cu 14 voturi „pentru”, iar 5 consilieri s-au abŃinut de la vot.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în
unanimitate.
Este adoptată Hotărârea nr.30/2019 privind închirierii prin licitaŃie publică a
unui spaŃiu situat în Municipiul Orăştie, str.O.Goga, nr.25.
La punctul 8 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind închirierea prin licitaŃie publică a imobilului situat în Municipiul
Orăştie, str.Andrei Şaguna, nr.16.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier łambă Alin Adam dă citire raportului de avizare al comisiei
economice.
D-l viceprimar łambă Alin Adam propune un preŃ de 0,10 lei/mp/lună pentru
construcŃii şi de 0,08 lei/mp/lună pentru teren.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentului şi a proiectului de hotărâre este de 13 voturi.
Amendamentul d-lui viceprimar łambă Alin Adam se supune la vot şi se
aprobă cu unanimitate de voturi.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în
unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.31/2019 privind închirierea prin licitaŃie publică a
imobilului situat în Municipiul Orăştie, str.Andrei Şaguna, nr.16.
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În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pe perioada martie – mai 2019.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier Petre Radu OnuŃ dă citire raportului de avizare al comisiei pentru
administraŃie locală.
D-l consilier Bulz Dionisie propune ca preşedintele de şedinŃă să fie ales
pentru o lună şi în ordine alfabetică, amendament care de altfel l-a propus şi în
cadrul comisiei pentru administraŃie locală, dar care a fost respins.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea amendamentului şi a
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Amendamentul d-lui consilier Bulz Dionisie se supune la vot fiind
consemnate 6 voturi „pentru”, iar 13 consilieri s-au abŃinut de la vot.
Preşedintele de şedinŃă solicită să se facă propuneri nominale pentru alegerea
preşedintelui de şedinŃă pentru perioada sus menŃionată.
D-na consilier Roşu Mariana Dorina îl propune pe d-l consilier łambă Alin
Adam.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian îl propune pe d-l consilier Bulz Dionisie.
Propunerea d-nei consilier Roşu Mariana Dorina se supune la vot fiind
aprobată cu 13 voturi „pentru”, iar 6 consilieri s-au abŃinut de la vot.
Propunerea d-lui consilier Bulz Dionisie se supune la vot fiind consemnate 6
voturi „pentru”, iar 13 consilieri s-au abŃinut de la vot.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 13 voturi „pentru”, iar 6
consilieri s-au abŃinut de la vot.
Se adoptă Hotărârea nr.32/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pe
perioada martie – mai 2019.
La punctul 10 al ordinii de zi, d-l primar prezinta motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind modificarea H.C.L nr.65/2010 referitoare la constituirea
UnităŃii Locale de Sprijin la nivelul municipiului Orăştie, pentru combaterea
bolilor transmisibile ale animalelor şi zoonozelor.
D-l consilier Petre Radu OnuŃ dă citire raportului de avizare al comisiei pentru
administraŃie locală.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, potrivit art.45, alin.(5) din Legea
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, proiectele de hotărâre cu privire la persoane se vor lua
întotdeauna prin vot secret. În consecinŃă, d-l secretar propune o pauză de 10
minute pentru a întocmi buletinele de vot.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de
hotărâre este de 10 voturi.
După pauză, d-l secretar prezintă buletinul de vot şi explică procedura după
care se va desfăşura votul.
În continuare, d-l secretar înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, câte un
buletin, fiecărui consilier, care intră în cabina special amenajată, apoi introduce
buletinul de vot în urnă. Cabina de vot şi urna se află în faŃa consilierilor.
După încheierea votării, preşedintele de şedinŃă procedează la deschiderea
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urnei în faŃa consilierilor, deschide fiecare buletin de vot şi le arată cum s-a votat,
apoi îl pune pe masa prezidiului.
Apoi, preşedintele de şedinŃă şi d-l secretar procedează la numărarea voturilor
în public şi întocmesc un proces verbal constatator al rezultatului votării, arătând
că cei 19 consilieri prezenŃi au votat, iar cei 11 membri propuşi au obŃinut fiecare
câte 19 voturi „pentru”, fiind aleşi ca membri.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Este adoptată Hotărârea nr.33/2019 privind modificarea H.C.L nr.65/2010
referitoare la constituirea UnităŃii Locale de Sprijin la nivelul municipiului Orăştie,
pentru combaterea bolilor transmisibile ale animalelor şi zoonozelor.
În continuare, d-l secretar Teodor Iordan dă citire plângerii prealabile depusă
de către d-na Cândea Elena prin care solicită revenirea asupra H.CL nr.319/2018
privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a impozitului pe clădirea
neîngrijită situată în str.Viilor, nr.44 din municipiul Orăştie şi revocarea actului
respectiv pentru următoarele motive. : Dânsa beneficiază de o pensie de 1.685 lei,
în acest sens a depus o copie după cuponul de pensie. Primăria Municipiului
Orăştie i-a pus în vedere să renoveze faŃada casei şi să remedieze degradarea
construcŃiei până la data de 30 noiembrie 2018, dar pensia pe care o are îi permite
să îşi cumpere mâncarea, medicamentele şi să îşi achite facturile la utilităŃi,
necesare traiului zilnic, deoarece trăieşte şi se gospodăreşte singură. În aceeaşi
ordine de idei, arată că, nu poate să facă investiŃii de renovare a imobilului, nu din
cauza faptului că nu înŃelege să respecte dispozitiile hotărârii, ci din cauza
venitului lunar pe care îl are. Consilierii locali ar fi trebuit să aibă în vedere acest
aspect înainte de adoptarea hotărârii prin care au stabilit majorarea cu 150% a
impozitului pe respectivul imobil. În încheiere, consideră că, hotărârea este
inechitabilă şi disproporŃionată în raport cu veniturile dânsei şi la stabilirea
obligaŃiilor de majorare a impozitului trebuia să se Ńină cont de posibilităŃile
financiare pe care le are şi solicită anularea H.C.L nr.319/2018.
D-l consilier Popa Dorin Ioan este de părere că, în răspunsul ceva fi formulat
să se menŃioneze faptul că, proiectul de hotărâre prin care a fost majorat impozitul
pentru imobilul respectiv a fost iniŃiat de Primarul municipiului Orăştie şi tot
dânsul poate iniŃia un proiect prin care să fie revocată H.C.L nr.319/2018.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian este de părere că, un proiect de hotărâre în
sensul celor arătate mai sus poate fi iniŃiat de consilierii Partidului Social
Democrat, prin care să se revină la situaŃia iniŃiala, fiindcă este clar că situaŃia
doamnei este destul de dificilă, iar consilierii liberali au avut în vedere de la
început atunci când s-au votat respectivele proiecte de hotărâre, că trebuie să
studiem şi componenta socială, să vedem pentru cine ridicăm impozitele şi taxele
locale.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, în urmă cu câŃiva ani la întâlnirea
secretarilor de municipii care s-a desfăşurat la Oradea, Primarul municipiului
Oradea a explicat cum au rezolvat problema imobilelor care sunt neîngrijite şi cum
au reuşit să îmbunăŃească aspectul urbei. Dânsul l-a întrebat ce întâmplă cu cei
care au o pensie mică şi nu au posibilitatea financiară să şi le renoveze, cum au
reuşit să îi oblige să le refacă, se fac excepŃii. Răspunsul primarului a fost că nu se
face nicio excepŃie, dacă nu au venituri să le renoveze, să le vândă şi să îşi
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achiziŃioneze un imobil pe care îşi permit să îl întreŃină, iar cel care o cumpără va fi
obligat să o întreŃină.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, am fi putut să scutim poate pe anumite zone,
dar nu avem prevăzute asemenea situaŃii în hotărârea de consiliu prin care am
stabilit criteriile în baza cărora hotărâm supraimpozitarea, deci trebuie mai întâi
modificat acel act şi ulterior putem lua o hotărâre în acest sens. Totodată, se poate
crea un precedent, dacă nu facem zonarea, dacă nu facem anumite lucruri nu putem
lua o decizie.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, nu se creează niciun precedent, în
şedinŃa ordinară din luna decembrie 2018, când s-au votat respectivele proiecte de
hotărâre, pentru unii s-a aprobat majorarea, iar pentru alŃii nu, fără niciun criteriu.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că, daca pentru viitor se vot stabili alte criterii
se poate hotărî în consecinŃă, dar H.C.L nr.319/2018 a produs deja efecte juridice.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian consideră că, Primăria nu îşi îngrijeşte
propriul sediu, care de 10 ani este netencuit, dar în schimb impune cetăŃenilor să
facă acest lucru şi le majorează impozitul pentru imobilele neîngrijite.
D-l secretar arată că, în momentul în care a primit somaŃia, dacă făcea
contestaŃie se putea lua în considerare, dar întrucât impozitele pentru anul 2019 au
fost stabilite încă de anul trecut şi a produs deja efecte, doar instanŃa o mai poate
desfiinŃa
La punctul 12 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind aprobarea Proiectului „SoluŃii informatice integrate pentru
simplificarea procedurilor administrative şi reducerea birocraŃiei la nivelul
municipiului Orăştie”.
D-na ec.Doboş Carmen prezintă raportul întocmit de Biroul Dezvoltare
Locală şi Proiecte.
D-l consilier łambă Alin Adam arată că, în comisia economică, proiectul de
hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l secretar 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.34/2019 privind aprobarea Proiectului „SoluŃii
informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative şi reducerea
birocraŃiei la nivelul municipiului Orăştie”.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea deplasării unei delegaŃii a Municipiului Orăştie în oraşul înfrăŃit
Jerash – Iordania în perioada 08 – 13 aprilie 2019.
D-l consilier łambă Alin Adam dă citire raportului de avizare al comisiei
economice.
D-l viceprimar arată că, având în vedere că delegaŃia iordaniană care ne-a
vizitat în cursul anului 2018 a fost formată din 7 membri, dânsul propune ca
delegaŃia municipiului Orăştie care va vizita oraşul înfrăŃit Jerash să fie formată din
7 membri.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea amendamentului dlui viceprimar prin care se propune modificarea numărului membrilor delegaŃiei
este de 10 voturi.
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Amendamentul d-lui viceprimar se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate
de voturi.
D-na ec.Doboş Carmen arată că, Ńinând cont de modificarea numărului
membrilor delegaŃiei, se va modifica şi suma necesară deplasării, aceasta urmând a
fi în cuantum de 17.965,10 lei.
Preşedintele de şedinŃă solicită să se facă propuneri nominale pentru
desemnarea consilierilor locali care vor face parte din delegaŃie.
D-l viceprimar propune ca din delegaŃie să facă parte consilierii locali Paşca
Ioan şi Petre Radu OnuŃ.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian propune ca din aceeaşi delegaŃie să facă
parte şi d-l consilier Popa Dorin Ioan.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, potrivit art.45, alin.(5) din Legea
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, proiectele de hotărâre cu privire la persoane se vor lua
întotdeauna prin vot secret. În consecinŃă, d-l secretar propune o pauză de 10
minute pentru a întocmi buletinele de vot.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de
hotărâre este de 10 voturi.
După pauză, d-l secretar prezintă buletinul de vot şi explică procedura după
care se va desfăşura votul.
În continuare, d-l secretar înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, câte un
buletin, fiecărui consilier, care intră în cabina special amenajată, apoi introduce
buletinul de vot în urnă. Cabina de vot şi urna se află în faŃa consilierilor.
După încheierea votării, preşedintele de şedinŃă procedează la deschiderea
urnei în faŃa consilierilor, deschide fiecare buletin de vot şi le arată cum s-a votat,
apoi îl pune pe masa prezidiului.
Apoi, preşedintele de şedinŃă şi d-l secretar procedează la numărarea voturilor
în public şi întocmesc un proces verbal constatator al rezultatului votării, arătând
că cei 19 consilieri prezenŃi au votat fiind consemnate următoarele rezultate : d-l
Bălan Ovidiu – LaurenŃiu – 19 voturi „pentru”,
d-l Iordan Teodor Ioan – 19
voturi „pentru”, d-na Jorza Lucia – 19 voturi „pentru”, d-na Doboş Carmen – 19
voturi „pentru”, d-l consilier Paşca Ioan – 19 voturi „pentru”, d-l consilier Petre
Radu OnuŃ – 19 voturi „pentru” şi d-l consilier Popa Dorin Ioan – 19 voturi
„voturi”.
Proiectul de hotărâre în forma completată este supus la vot şi aprobat în
unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.35/2019 privind aprobarea deplasării unei delegaŃii a
Municipiului Orăştie în oraşul înfrăŃit Jerash – Iordania în perioada 08 – 13 aprilie
2019.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind completarea anexei la HCL nr.127/1999 referitoare la aprobarea
inventarului bunurilor care aparŃin domeniului public al municipiului Orăştie.
D-l ing.Cândea Horia prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie locală,
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
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D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 13 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.36/2019 privind completarea anexei la HCL
nr.127/1999 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care aparŃin domeniului
public al municipiului Orăştie.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea Planului de selecŃie, a Scrisorii de Aşteptări, a Profilului
Consiliului de AdministraŃie şi al Profilului Candidatului, în vederea
selecŃiei/evaluării prealabile a reprezentantului municipiului Orăştie în Consiliul
de AdministraŃie al Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic Valea Orăştiei”.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier Petre Radu OnuŃ dă citire raportului de avizare al comisiei pentru
administraŃie locală.
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.37/2019 privind aprobarea Planului de selecŃie, a
Scrisorii de Aşteptări, a Profilului Consiliului de AdministraŃie şi al Profilului
Candidatului, în vederea selecŃiei/evaluării prealabile a reprezentantului
municipiului Orăştie în Consiliul de AdministraŃie al Regiei Publice Locale
„Ocolul Silvic Valea Orăştiei”.
La punctul 16 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a execuŃiei bugetare pe anul
2018 al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic ”Valea Orăştiei” R.A Orăştie.
D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia
AdministraŃie Publică Locală.
D-l consilier łambă Alin Adam arată că, în comisia economică, proiectul de
hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l ing.Cristea Ioan face o prezentare succintă a execuŃiei bugetare a regiei
publice locale pe anul 2018.
D-l consilier Paşca Ioan întreabă dacă este prevăzută o cantitate suficientă de
lemn de foc pentru populaŃie. I se răspunde de către
d-l ing.Cristea Ioan,
care arată că, pentru acest an cantitatea este mai mare cu 1000 mc faŃă de anul
2018.
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.38/2019 privind aprobarea contului de încheiere a
execuŃiei bugetare pe anul 2018 al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic ”Valea
Orăştiei” R.A Orăştie.
La ultimul punct al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii
proiectului de hotărâre privind modificarea HCL nr.3/2019 referitoare la aprobarea
prelungirii valabilităŃii Planului Urbanistic General al Municipiului Orăştie aprobat
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prin H.C.L nr.18/2014.
D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia Arhitect-şef.
D-l consilier łambă Alin Adam dă citire raportului de avizare al comisiei
pentru urbanism.
D-l secretar Teodor Iordan 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.39/2019
privind modificarea HCL nr.3/2019
referitoare la 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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