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             ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 20 aprilie 2021 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al 
municipiului Orăștie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită. 
 La apelul nominal al secretarului general sunt prezenți 18 consilieri locali din 
totalul de 19 consilieri locali în funcție. Dl consilier local Ciora Adrian Sergiu si-a 
înaintat demisia din funcția de consilier local începând cu data de    31 martie 2021. 
 La ședință participă primar Ovidiu Bălan, secretar general Teodor Iordan, 
directori și funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului și 
mass-media locală. 
 Dl secretar general arată că, întrucât procesul verbal al ședinței ordinare din data 
de 25 martie 2021 a fost pus la dispoziția consilierilor locali, întreabă dacă există 
obiecții cu privire la acesta. Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius arată că, referitor la 
punctul unde au fost discuții cu privire la C.S.M Dacia Orăștie, dânsul l-a întrebat pe 
dl Ștefan Marius câți jucători sunt din alte localități și i s-a răspuns că sunt doi din alte 
localități, iar in procesul verbal este consemnat „câțiva”.  
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, luăm act de aceasta obiecție și 
vom proceda în consecință.  
 Procesul verbal în forma modificată este supus la vot și aprobat cu unanimitate 
de voturi. 
 Dl consilier local Molocea Mihai Iulian dorește să facă o propunere înainte de a 
dezbate proiectele înscrise în ordinea de zi, data trecută s-a solicitat prezența Poliției 
la această ședință pentru a oferi unele explicații și ce măsuri se iau pentru zona 
Digului, Muzicanților, Plantelor și ținând cont că, în sala sunt prezente persoane din 
acea zonă, care doresc să ia cuvântul și să expună pe scurt care sunt probleme pe care 
dânșii le au și să li se dea cuvântul. 
 Dna președinte de ședință îi da cuvântul dlui Cosma Neluțu, care locuiește pe 
str.Fundăturii și care arată că, a luat legătura cu Poliția Municipală și Județeană, a 
sunat la 112 și în urma apeluri repetate ale dânsului și a vecinilor, ni s-a sugerat să nu 
mai sunăm că sunt prea multe apeluri și să sunam direct la Poliția Orăștie. Dânsul a 
sunat la Poliția Orăștie, au venit de fiecare dată când au fost chemați, au venit chiar și 
de 3 ori într-o seară, problema este că aceștia vin, au loc discuții cu persoana 
respectivă, muzica se oprește, dar după ce polițiștii pleacă, muzica este pornită din 
nou. Dânsul mai precizează că, duminica trecută a mers muzica foarte tare până la ora 
5 dimineața, care s-a auzit inclusiv pe str.Gheorghe Doja, 9 Mai, Libertății, a postat 
acest lucru și pe Facebook și locuitorii au luat atitudine cu privire la această problemă, 
iar din discuțiile cu Politia, aceștia i-au spus că nu le pot face nimic, nu le pot confisca 
aparatura. 
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 Dl primar ing.Ovidiu Bălan este de părere că, aceste lucruri ar trebui să le audă și 
cei de la Poliție și eventual dacă, dl Cosma mai poate rămâne până când vin 
reprezentanți Poliției și Jandarmeriei și să vedem care este punctul lor de vedere.     
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan precizează că, în urma ultimelor consultări cu colegii 
de partid, a hotărât să retragă de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind 
alegerea viceprimarului Municipiului Orăștie. 
 Președintele de ședință, dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia prezintă 
următorul proiect al ordinii de zi :   
 1.Proiect de hotărâre privind bugetarea participativă la nivelul municipiului 
Orăștie. 
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Orăștie 
pe anul 2021. 
 3.Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor 
care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite 
sume în lei, a taxelor speciale, precum și limitele amenzilor care se fac venit la 
bugetul local pentru anul 2022. 
 4.Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii Complexului de Servicii 
pentru Vârstnici în Centru Rezidențial pentru Vârstnici și aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcționare al acestuia.   
 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în folosință gratuită, prin 
contract de comodat a  imobilului situat în str.Unirii, nr.4 din Municipiul Orăștie.   
 6.Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea  închirierii, a unor locuințe 
de serviciu pentru tineri construite prin fonduri ANL situate în str.Plantelor, nr.2 din 
municipiul Orăştie. 
 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuințe 
construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.82, apartamentul nr.3 din municipiul 
Orăştie, str.Pricazului.   
 8.Proiect de hotărâre privind modificarea cuantumului chiriilor aferente 
locuințelor pentru tineri destinate închirierii construite prin fonduri ale Agenției 
Naționale pentru Locuințe situate în str.Pricazului din Municipiul Orăștie stabilite prin 
H.C.L nr.25/2021. 
 9.Proiect de hotărâre privind atribuirea cu chirie a unei locuințe de necesitate 
situată în str.Plantelor din municipiul Orăștie. 
 10.Proiect de hotărâre privind numirea unei comisii de analiză a dosarelor de 
atribuire a locuințelor sociale și sociale de necesitate aflate în proprietatea 
municipiului Orăștie.  
 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării profitului net realizat de 
Regia Publica Locală Ocolul Silvic „Valea Orăștiei” R.A Orăștie în exercițiul 
financiar 2020. 
 
 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare și 
a Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare. 
 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 
desfășurarea activităților temporare în zone publice pe raza municipiului Orăștie. 
 14.Proiect de hotărâre  aprobarea cotizațiilor Municipiului Orăștie pentru anul 
2021. 
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 15.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual al finanțărilor 
nerambursabile alocate de al bugetul local al municipiului Orăștie în anul 2021. 
 16.Proiect de hotărâre  privind constatarea încetării de drept a mandatului de 
consilier local al dlui CIORA ADRIAN SERGIU şi declararea ca vacant a locului de 
consilier local. 
 17.Proiect de hotărâre  privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al 
Municipiului Orăștie a unui președinte de ședință care va conduce ședințele în luna 
mai 2021. 
 În afara ordinii de zi, dl primar propune : 
 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul I al 
anului 2021. 
 19.Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor mijloace fixe și obiecte de 
inventar aflate în administrarea Primăriei Municipiului Orăștie, Serviciului Poliția 
Locală Orăștie, Serviciilor din cadrul Direcției Publice de Asistență Socială Orăștie 
(Cabinet stomatologic, Complex de Servicii pentru Vârstnici,  Creșa Municipală, 
Cantina de Ajutor Social, Serviciul Public de Asistență Socială), Casei de Cultură 
„Alexandru Grozuță” Orăștie și a Compartimentului „Administrarea Piețelor”. 
 20.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației faza Proiect Tehnic, a 
indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru 
obiectivul „Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură „Alexandru Grozuță”  din 
municipiul Orăștie și transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional”. 
 21.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Programului 
achizițiilor publice aferent Proiectului „Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură 
„Alexandru Grozuță”, transformarea acesteia în Centru Cultural multifuncțional și 
reabilitarea străzii Dacilor, în municipiul Orăștie” aprobat prin H.C.L nr.12/2019. 
 22.Raportul Primarului privind starea economică, socială și de mediu a 
municipiului Orăștie pentru anul 2020. 
 Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerile ulterioare este supus la vot și 
aprobat în unanimitate.  
 La primul punct al ordinii de zi, dl consilier local Zvîncă Mihai Caius expune 
motivele inițierii proiectului de hotărâre privind bugetarea participativă la nivelul 
municipiului Orăștie. 
 Dna director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de Direcția economică. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru activități economico-financiare. 
 Dl consilier local Suciu Nicolae Ilie îl întreabă pe dl consilier local Zvîncă Mihai 
Caius, eligibilitatea proiectelor se va face online. I se răspunde de către dl consilier 
local Zvîncă Mihai Caius, care arată că, nu, după ce se va stabili comisia pentru 
bugetare participativa formată din 3 consilieri locali și                 2 funcționari din 
aparatul de specialitate al primarului stabilește dacă proiectul este eligibil sau nu. 
 Dl consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, membrii comisiei verifică dacă 
obiectul  proiectului este unul plauzibil din punct de vedere legal.  
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius precizează că, există „un filtru” la nivelul 
aparatului primarului, ulterior dacă, proiectul este eligibil se va supune la vot.  
 Dl consilier local Molocea Mihai Iulian dorește să îi felicite pe cei doi consilieri 
locali pentru această inițiativă, este un exercițiu democratic asumat de tot mai multe 
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administrații performante din țară și sperăm că și noi la Orăștie, să ne asumăm acest 
lucru. De asemenea, consideră că, locuitorii contribuie la bugetul local prin plata 
taxelor și impozitelor și aceasta este partea lor din buget prin care teoretic pot să 
propună ceea ce își doresc să se realizeze la nivelul comunității locale. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan precizează că, în ședința comisiei pentru 
activități economico-financiare s-a abținut de la vot, fiindcă consideră că, acest proiect 
de hotărâre nu este de utilitate atât de importantă, alegerile locale au fost câștigate la 
Orăștie de către Partidul Social Democrat, iar în oferta electorală nu am avut prevăzut 
așa ceva. Totodată, consideră că, având în vedere ce cheltuieli avem antamate și ce 
buget mic am primit de Guvern și de la restul autorităților, nu se justifică o cheltuială 
în sensul celor propuse. 
 Dl consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, o motivație de genul acesta a 
făcut și dl consilier local Pașca Ioan și probabil că este mândru că a făcut o 
completare a acelei idei și a ținut doar să facă o observație în acest sens. De asemenea, 
menționează că, o inițiativă de genul acesta a avut în precedatul mandat în care a 
propus înființarea unui consiliului consultativ al societății civile, în ideea că, 
societatea civilă să poată avea o oarecare părere vis-a-vis de ceea ce facem în 
Consiliul local. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie este de părere că, un astfel de proiect de hotărâre 
ne-ar alinia undeva într-o democrație, care să nu țină cont de hotărârea a 5, 7 sau 12 
persoane. Dânsul întreabă dacă pe acea platformă se înscriu              5 proiecte, 
primesc votul comisiei, se încadrează în buget, acestea vor intra direct în finanțare sau 
mai este nevoie de un acord al consiliului local. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius arată că, dacă proiectele trec de comisie, 
acestea vot intra direct în finanțare, ne-am gândit ca cetățenii să fie implicați în 
deciziile comunității.  
 Dl consilier local Ionica Mircea arată că, filozofia grupului politic din care și 
dânsul face parte a fost clar exprimată în programul electoral, în special în programul 
dlui primar. Modul de constituire a bugetului local nu prevede nicicum faptul că, să 
rezervăm o sumă, ar trebui implicit să revizuim și bugetul local cu suma de 200.000 
lei, iar alocarea sumei de 50.000 lei pentru o platformă electronică este profund 
discriminatorie într-un oraș mic. Dânsul este pensionar și dorește să îi reprezinte și 
aceștia nu folosesc aceste mijloace. Totodată, este de părere că, avem o modalitate 
mult mai la îndemână care este prevăzută de lege, în mod normal consilierul local ține 
audiențe, iar rezultatul acestor audiente pot fi înaintate dlui primar pentru ca, în a fi 
prevăzute în proiectul de buget de anul viitor. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin este de părere că, acest proiect de 
hotărâre este un act democratic, în democrație după cum știți nu se face politică în 
Consiliul local și în Primărie, dacă le place ca cetățenii se vină să se căciulească la 
dânșii pentru o oglindă sau o trecere de pietoni, ca așa considerați, atunci așa se va 
merge în continuare.         
 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 fiind consemnate 7 voturi „pentru”, 9 
voturi „împotrivă”, iar 2 consilieri s-au abținut de la vot. 
 La punctul al doilea al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele 
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inițierii proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului 
Orăștie pe anul 2021. 
 Dna director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de Direcția economică. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru activități economico-financiare. 
 Dl consilier local Hendrea Ovidiu Cristian dă citire raportului de avizare al 
comisiei pentru administrație locală, juridică şi de disciplină. 
 Dl consilier local Petre Radu Onut arată că, în comisia pentru urbanism şi 
amenajarea teritoriului, protecţie mediu şi turism, proiectul de hotărâre a fost avizat 
favorabil. 
 Dl consilier local Iordăchescu Nicolae prezintă raportul de avizare al comisiei  
pentru servicii publice şi comerț, muncă şi protecţie socială. 
 Dna consilier local Giurgiu Margareta dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru învățământ, sănătate, activităţi social-culturale şi culte. 
 Dl consilier local Molocea Mihai Iulian dorește să propune un amendament 
având în vedere că, în buget nu am regăsit sume, așa cum se alocau în alți ani, bani 
pentru școli prevăzuți pentru reparații și pentru materiale de protecție în scopul 
combaterii pandemiei. Dânsul consideră că, trebuie alocați bani de la buget pentru 
fiecare unitate de învățământ 50 mii lei și 100 mii lei pentru grădinițe și creșa 
municipală. În acest sens, propune retragerea sumei de 100 mii lei de la „Iluminat 
public ornamental”, de la achiziție parcele pentru cimitir, care probabil nu vor fi 
achiziționate toate deodată în același lot. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan intervine și precizează că, achiziția parcelelor pentru 
extinderea Cimitirului Municipal este un lucru important care trebuie realizat, este 
necesar și ar rezolva problema pentru 10 ani de acum încolo, peste 10 ani chiar va fi o 
problemă majoră și s-a gândit să nu le lăsăm  celor care vor veni după noi o astfel de 
problemă. De asemenea, dl primar este de părere că, este o oportunitate achiziția 
acestor terenuri aflate în prelungirea cimitirului, în partea de sus și de jos sunt 
aprobate deja planuri urbanistice, extinderea este maximă prin achiziționarea acestor 
parcele și altă variantă nu avem în momentul de față. Totodată, arată că, în mandatul 
precedent s-a achiziționat un  teren în suprafață de 5.400 mp tot pentru extinderea 
cimitirului, din care jumătate este deja ocupat.     
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin întreabă ce suprafață au cele două 
parcele.  
 Dl secretar general Teodor Iordan menționează că, fiecare parcelă are o suprafață 
de aproximativ 50 ari. 
 Dl consilier local Molocea Mihai Iulian precizează că, au fost identificate unele 
surse de finanțări, de exemplu la expertize topografice, care credem că se vor face 
etapizat și s-ar putea retrage în momentul de față o parte din sumă, care este destul 
mare și care ulterior se poate rectifica. De asemenea, o altă sursă identificată este 
vorba de fondul de 130 mii lei care va fi repartizat de la Ocolul silvic, bani care 
probabil nu sunt prinși în proiectul de buget. Dânsul consideră că, amendamentul 
propus este unul de bun simț, se poate rectifica bugetul cu suma care a fost propusă a 
fi alocată unităților de învățământ, este o propunere rezonabilă, un amendament pe 
care și-l asumă și doresc să fie parte la buget și să voteze alături de ceilalți consilieri 
acest buget. 
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 Dl consilier local Bota Adrian arată că, a observat că, în bugetul local este 
prevăzută o sumă de 160 mii pentru montarea de camere de supraveghere, dar nu se 
specifică câte camere vor fi montate, e vorba de 3 locații, probabil o cameră pe o 
stradă și consideră că, este un lucru doar pe jumătate făcut. 
 Dl primar precizează faptul că, nu știe exact locațiile, dar în general au fost 
montate pe străzile principale, sunt 3 camere pe fiecare stâlp, una dintre ele identifică 
numerele de înmatriculare și transmite informațiile spre o bază de date. De asemenea, 
arată că, exista foarte multe solicitări din partea Poliției Naționale în acest sens, iar pe 
viitor aceștia vor avea acces la aceasta. 
 Dl consilier local Bota Adrian consideră că, dacă se montează o singură cameră, 
aceasta să fie una performantă și care să ne fie de ajutor în caz de nevoie. 
 Dl primar arată că, acele camere sunt cele mai performante, doar la noi se pot citi 
numerele de înmatriculare, dacă este ceva pe tronsonul DN 7, Poliția din județul Alba, 
vine și își caută numerele de autovehicule de care au nevoie și perioada anume care îi 
interesează. Totodată, consideră că, aceste camere ar trebui amplasate în zonele în care 
avem probleme mari, de exemplu, cu mașinile care depozitează deșeuri unde nu 
trebuie, precum și alte probleme, iar cu ajutorul acestora îi putem identifica mult mai 
ușor și îi putem sancționa. 
 Dna consilier local Giurgiu Margareta precizează faptul că, Liceul Teoretic 
„Aurel Vlaicu”, Liceul Tehnologic „Nicolaus Olahus” și parcă și Școala Gimnazială 
„Dominic Stanca” au depus proiecte de finanțare pe POCU și care sunt în evaluare, 
chiar vor fi dispozitive și materiale de curățenie și sunt proiecte destul de mari ca și 
valoare. 
 Dl consilier local Suciu Nicolae Ilie dorește să îi dea un răspuns parțial dlui 
primar, cu 10 zile în urmă i-a fost sustras telefonul mobil în zona centrală a orașului, a 
luat legătura cu Poliția Municipiului Orăștie și cu Poliția Locală,  camerele montate pe 
Biblioteca nu înregistrează, nu se poate identifica fața cetățenilor, iar în zona centrală 
se întâmplă inclusiv tâlhării. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan menționează că, în proiectul de investiții de 
amenajare și modernizare a zonei centrale sunt prevăzute multe camere de 
supraveghere, activitatea din zona va fi urmărită, inclusiv parcările, dar este un proiect 
care se va derula pe o perioadă de 3 ani de zile și acest lucru este prevăzut în 
programul de investiții. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin arată că, în buget este prevăzută o 
sumă și pentru program de mentenanță și întreținere camere video și s-a gândit la 
posibilitatea de activa camera din zona centrală, ținând cont că, la momentul când a 
fost montată poate aceea era performanța camerelor la acel moment. 
 Dl consilier local Bota Adrian arată că, referitor la bugetul alocat Clubului 
Sportiv Municipal „Dacia Orăștie 2010”, să încercăm să facem ceva, se alocă niște 
bani, care merg toți chiar numai pe salarii, este un dezastru ce este acolo la stadion, 
chiar nu putem face nimic. De asemenea, precizează că, nu i se pare normal ca poarta 
stadionului să fie veșnic deschisă, acesta a devenit o toaletă publică, am dat un spațiu 
de la intrarea stadion în chirie și apoi căutăm spații pentru secțiile de box sau șah. 
Totodată, consideră că, ar trebui să încercăm să facem clubul să fie rentabil, nu putem 
să tot pompăm bani pentru o echipă de trei surcele aflată pe ultimul loc, putem juca la 
o adică și cu copiii, stadionul îți dă impresia unui loc abandonat. În ceea ce privește 
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terenul de sport din str.Pricazului,  acolo se joacă zilnic, în general de către țigani se 
intră printr-o gaura care există în gard, exista la un moment dat o persoană, care se 
ocupa de aceasta, iar cei care doresc să facă mișcare ar trebui să aibă acces contra unei 
sume  și pe stadion. 
 Dna director economic Jorza Lucia precizează că, referitor la cheltuielile 
aferente C.S.M „Dacia Orastie 2010” din bugetul prevăzut, suma de 410 mii lei este 
pentru salarii, iar suma de 197 mii lei reprezintă cheltuieli cu bunuri și servicii, este 
prevăzută o sumă pentru reparații și pentru materiale sanitare. 
 Dl consilier local Bota Adrian menționează că, s-a referit la aspectul dezolant al 
stadionului care se află în centrul orașului, este ceva de neconceput. 
 Dl consilier local Iordăchescu Nicolae dorește să prezinte anumite aspecte cu 
privire la Stadionul „Dacia” și arată că, lucrările de reparații au început din interiorul 
acestuia, au fost efectuate lucrări de reparații ale vestiarelor, a camerei de recuperare, 
a fost înlocuită centrala termică și refăcut sistemul de încălzire. Totodată, pe partea de 
cheltuieli clubul a prevăzut și solicitat alocarea financiară pentru etanșeizarea 
plafonului, respectiv acea parte de tribună, la care trebuie neapărat reparat, fiindcă 
precipitațiile se infiltrează prin acesta și se distruge ceea ce s-a făcut în interiorul 
stadionului. Până în momentul de față, din păcate, nu s-a reușit turnarea unei plăci 
autonivelante care să stopeze acest fenomen, iar ulterior vor trebui reparate scaunele 
din tribună, de aceea trebuie să ne gândim și să hotărâm ce sumă este necesară ca să 
putem menține funcțional stadionul și în raport de când se va realiza celălalt stadion. 
În ceea ce privește posibilitate de a se alerga pe stadion, gazonul se întreține foarte 
greu datorită condițiilor meteo actuale, costurile de întreținere sunt destul de mari, atât 
vara, cât și iarna, iar după un joc este nevoie de anumite lucrări de refacere. De 
asemenea, dânsul nu este împotriva sportului de masă, dar este destul de greu să lași 
echipe să joace pe gazon, fiindcă este dificil să refaci într-un timp scurt suprafața de 
joc, se joacă partide oficiale din 3 în 3 zile. Dânsul este părere că, poate s-ar putea 
construi o clădire cu etaj lângă tribună și acolo un nivel să fie destinat pentru secția de 
box, iar la celălalt nivel pentru cei care practică dansul sportiv. 
 Dl consilier local Bota Adrian este de părere că, stadionul trebuie redat sportului 
și să se desfășoare doar activități sportive. 
 Dl consilier local Molocea Mihai Iulian consideră că, ar trebui să avem în vedere 
să ne promovăm sportivii locali, care nu de puține ori ne-au făcut mândrii prin 
rezultatele obținute, în prezent clubul nu produce sportivi, din păcate aducem din alte 
localități, echipa de seniori a funcționat pe voluntariatul unor copii extraordinari, în 
momentul în care s-a pus problema banilor și e bine că s-au putut plăti acei oameni, 
dar ulterior au fost înlăturați și aduși jucători de la Cugir, Geoagiu sau din alte 
localități, iar copii noștri stau acasă, iar performanțele sunt aceleași sau chiar mai 
slabe.                     
 Dl secretar general precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
amendamentului și a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Amendamentul dlui consilier local Molocea Mihai Iulian se supune la vot și 
respins cu 7 voturi „pentru” (consilierii locali P.NL și U.S.R), 6 voturi „împotrivă”, iar 
5 consilieri s-au abținut de la vot. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat cu 11 voturi „pentru” și   7 
voturi „împotrivă”.  
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 Se adoptă Hotărârea nr.55/2021 privind aprobarea bugetului general al 
municipiului Orăștie pe anul 2021. 
 În continuare, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de hotărâre privind 
indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor care constau într-o anumită sumă în 
lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale, precum 
și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local pentru anul 2022. 
 Dna director Jorza Lucia dă citire raportului întocmit de Serviciul Impozite și 
Taxe. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl secretar general Teodor Iordan 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.56/2021 privind indexarea cu rata inflației a 
impozitelor și taxelor care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe 
baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale, precum și limitele amenzilor care se 
fac venit la bugetul local pentru anul 2022. 
 Dna președinte de ședință propune ca în continuare să fie dezbătut proiectul de 
hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul I al anului 2021, ulterior 
urmând a fi dezbătute proiectele de hotărâre în ordinea în care au fost înscrise în 
ordinea de zi. 
 Propunerea se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul I al anului 2021. 
 Dna director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de Direcția economică. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan dă citire raportului 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.57/2021 privind aprobarea execuției bugetelor pe 
trimestrul I al anului 2021. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea denumirii Complexului de Servicii pentru Vârstnici în 
Centru Rezidențial pentru Vârstnici și aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcționare al acestuia. 
 Dna director Oltean Mihaela dă citire raportului întocmit de Direcția Publică de 
Asistență Socială Orăștie – Complex de Servicii pentru Vârstnici. 
 Dl consilier local Hendrea Ovidiu Cristian 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 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.58/2021 privind modificarea denumirii Complexului 
de Servicii pentru Vârstnici în Centru Rezidențial pentru Vârstnici și aprobarea 
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Regulamentului de organizare şi funcționare al acestuia. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea preluării în folosință gratuită, prin contract de comodat a  
imobilului situat în str.Unirii, nr.4 din Municipiul Orăștie. 
 Dna ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de Direcția tehnică. 
 Dl consilier local Hendrea Ovidiu Cristian 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.59/2021 privind aprobarea preluării în folosință gratuită, 
prin contract de comodat a  imobilului situat în str.Unirii, nr.4 din Municipiul Orăștie. 
 La punctul 6 al ordinii de zi, dl primar expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind repartizarea, în vederea  închirierii, a unor locuințe de serviciu pentru 
tineri construite prin fonduri ANL situate în str.Plantelor, nr.2 din municipiul Orăştie.  
 Dna ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de Direcția tehnică. 
 Dl consilier Hendrea Ovidiu Cristian 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 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.60/2021 privind repartizarea, în vederea  închirierii, a 
unor locuințe de serviciu pentru tineri construite prin fonduri ANL situate în 
str.Plantelor, nr.2 din municipiul Orăştie. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuințe construită prin 
fonduri ANL situată în blocul nr.82, apartamentul nr.3 din municipiul Orăştie, 
str.Pricazului. 
 Dna ec.Opra Ramona dă citire raportului întocmit de Direcția tehnică. 
 Dl consilier local Hendrea Ovidiu Cristian prezintă raportul 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.61/2021 privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei 
locuințe construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.82, apartamentul nr.3 din 
municipiul Orăştie, str.Pricazului. 
 La punctul 8 al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea cuantumului chiriilor aferente locuințelor pentru tineri 
destinate închirierii construite prin fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe 
situate în str.Pricazului din Municipiul Orăștie stabilite prin H.C.L nr.25/2021. 
 Dna ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de Direcția tehnică. 
 Dl consilier local Hendrea Ovidiu Cristian arată că, în comisia pentru 
administrație locală, juridică și de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat 
favorabil. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie întreabă cum s-a ajuns la concluzia că s-a 
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calculat greșit chiria. I se răspunde de către dna ec.Opra Ramona care arată că, s-a 
procedat la prelungirea contractelor, iar unele chirii erau destul de mari la anumite 
locuințe, și-a dat seama că nu este ceva în regulă, a refăcut calculele și așa a constatat 
că, nu au fost bine calculate. 
 Dl consilier local Hendrea Ovidiu Cristian întreabă în cazul chiriașilor a căror 
contracte s-au încheiat și au plătit chiriile majorate, există o modalitate să le fie 
restituită diferența pe care au plătit-o în plus. I se răspunde de către dna ec.Opra 
Ramona, care precizează că, diferența plătită în plus va fi restituită persoanelor aflate 
în această situație, în baza unei solicitări pe care o vor depune la Serviciul Impozite și 
Taxe.     
 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.62/2021 privind modificarea cuantumului chiriilor 
aferente locuințelor pentru tineri destinate închirierii construite prin fonduri ale 
Agenției Naționale pentru Locuințe situate în str.Pricazului din Municipiul Orăștie 
stabilite prin H.C.L nr.25/2021. 
 Dna președinte de ședință propune având în vedere că, între timp a sosit 
reprezentantul Inspectoratului de Jandarmi Județean Hunedoara, să revenim la 
discuția de la începutul ședinței cu privire la probleme din str.Plantelor.    
 Dl Cosma Neluțu menționează faptul că, așa cum a prezentat anterior, Poliția 
Națională a venit în zonă ori de câte ori a fost solicitată, problema este că, după ce 
pleacă, se dă din nou drumul la muzică, se face gălăgie, nu se respectă orele de liniște, 
de aceea consideră că, trebuie făcut ceva în acest sens. Din păcate Poliția din punct de 
vedere legal nu le poate confisca aparatura, măcar să le aplice o amendă pentru 
tulburarea liniștii publice, dacă noi am fi făcut așa ceva, cu siguranță am fi fost 
amendați. Dânsul arată că, cei care creează aceste probleme locuiesc dincolo de râu, la 
barăci, nu știe cum s-au construit, fiindcă în urmă cu 10 ani, când s-a mutat în zona, 
acestea nu erau. Aceste probleme au început de anul trecut după apariția pandemiei, 
din păcate nu este ceva sporadic, din contră, se repetă tot mai mult, aceste persoane 
sfidează prin atitudinea lor autoritățile. Totodată, arată că, nu doar locuitorii din zonă 
sunt deranjați, ci și locuitorii de pe alte străzi, comunitatea ar trebui să ia atitudine vis-
a-vis de această problemă. 
 Dl consilier local Bota Adrian menționează faptul că, Poliția știe de ceea ce se 
întâmplă în acea zonă, știe cine face gălăgie, acele câteva persoane care creează aceste 
probleme pun boxa în drum, nu știe dacă Jandarmeria are cunoștință de aceste 
probleme și ar fi trebuit să fie prezent și un reprezentant al Poliției, dar din câte 
observă nu a venit. 
 Dl Ciotică Romeo, reprezentant al Inspectoratului de Jandarmi Județean 
Hunedoara arată că, această problemă este de competența Poliției Naționale și a 
Poliției Locale, în situația în care se impune se poate solicita și sprijinul Jandarmeriei. 
Dânsul consideră că, autoritățile locale pot convoca autoritățile care se ocupă cu 
asigurarea ordinii și lini știi publice în municipiul Orăștie și se poate organiza un plan 
de măsuri și de acțiune care îl face Poliția prin care ne poate solicita și pe noi și putem 
organiza patrule comune în zonele cu probleme deosebite. 
 Dl consilier local Bota Adrian este de părere că, patrularea este soluția pentru 
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rezolvarea problemelor, la fiecare sesizare ar trebui acele persoane care perturbă 
liniștea, să fie luate și duse la secție, să le fie luate declarații. Totodată, consideră că, 
Poliția ar trebui să se implice mai mult și să ia măsuri mult mai drastice, ei vin 
constată, muzica se oprește și după ce pleacă se dă din nou drumul la muzică, sunt 5-6 
persoane pe str.Plantelor care beau, sparg sticle, este o nenorocire ce se întâmplă cu 
regularitate în acea zonă.   
 Dl consilier local Molocea Mihai Iulian consideră că, pentru cetățean impactul 
psihologic este major, când organul de poliție vine și îți spune că nu poate mai mult, 
nu crede că nu se poate face ceva în acest sens și nu poți să faci de 100 de ori același 
lucru și să nu se ia masuri împotriva unor oameni care sfidează lege.  
 Dl consilier local Bulz Dionisie menționează faptul că, de 9 ani de zile cu ocazia 
întâlnirilor de genul acesta, e bine că este prezent un reprezentant al Jandarmeriei, ar 
fi trebuit să fie prezenți și cei de la Poliția Română și Poliția Locală, nu se poate să 
existe în continuare cerșetori în fața magazinelor, sunt copii care nu ar avea ce să 
caute acolo, mai nou s-au specializat, se fac că vând diferite obiecte sub pretextul că 
au nevoie de bani pentru rechizite. Totodată, arată că, vine în curând vara, aceste 
persoane o să fie din nou la fântâna din zona Băncii Transilvania, se dezbracă, fac 
bălăcăreală, pleacă cântând și dansând, nu poate chiar nimeni să ia măsuri în acest 
sens. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin este de părere că, ar trebui să se ia în 
considerare eventual și angajarea unei persoane din cadrul rromilor la Poli ția Locală, 
care cunoaște comunitatea și problemele lor, ar putea fi o soluție, nu știe cât este de 
viabilă, dar este de luat în calcul. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius se adresează dlui Ciotică Romeo, 
întrebând dacă se poate cumva, ținând cont că, în municipiul Orăștie avem o unitate 
de jandarmi, dacă Poliția Națională și cea Locală nu fac față, să se facă un plan de 
măsuri care este necesar pentru a fi mai implicați în viața comunității noastre. Dânsul  
menționează faptul că, în zona unde locuiește a decedat o persoană de etnie rromă, a 
fost adusă din Belgia în perioada pandemiei, au fost prezente peste 100 de persoane și 
5 nopți a cântat formația lângă zidul casei, iar în cazul altor persoane care au decedat 
în pandemie, aceștia erau duși la cimitir și imediat îngropați. O altă problemă pe care 
a sesizat-o este aceea că nu a văzut Jandarmeria în campania electorală, când cei de la 
Alianța pentru Unitatea Românilor au folosit în mod electoral simbolurile naționale, 
este interzis acst lucru, nu trebuie să fie sesizați, trebuia să intervină pentru a aplica 
măsurile legale. 
 Dl Ciotică Romeo precizează că, nu are cunoștință de acest fapt, dânsul este la 
conducerea Detașamentului din Orăștie doar de o lună de zile și așa cum a arătat 
anterior se poate întocmi un plan de acțiune și să luăm împreună cu celelalte organe 
măsurile legale care se impun, când au fost solicitați au intervenit de câte ori a fost 
cazul. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan este de părere că, ar fi trebuit să fie prezent și un 
reprezentant al Poliției Române, mulțumim Jandarmeriei pentru faptul că, au răspuns 
invitației noastre, autoritățile locale au depus un efort financiar în ceea ce privește 
asigurarea unui sediu pentru Jandarmerie și speră ca, pe viitor să fie la fel implicați ca 
și până acum în viața comunității locale. De asemenea, precizează că, s-a discutat în 
Consiliul local la un moment dat de posibilitatea achiziționării unui aparat de testare a 
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consumului de droguri la persoanele din Orăștie, s-a căutat și s-a și găsit, putem să îl 
achiziționăm, dar nu pe bugetul local, dar din păcate, iarăși ne lovim de anumite 
prevederi legislative, care nu ne permit să îl folosim așa cum ne-am dori. Eventual am 
putea să îl dăm Poliției Române ca l-ar putea folosi în baza unui contract de comodat, 
dar atunci ei l-ar putea folosi și în alte zone din județ și ne trezim în situația că, noi îl 
achiziționăm și când avem nevoie nu este disponibil. De asemenea, a discutat cu 
colegii de partid și eventual și dumneavoastră puteți, să luați legătura cu parlamentarii 
din județ, să se inițieze un proiect de lege prin care să solicităm modificarea legislației 
cu privire la testarea antidrog, doar așa putem să facem ceva în acest sens. Totodată, 
arată că, singura instituție care mai are autoritate în momentul de față, pe ordine și 
siguranță este Jandarmeria, în rest celelalte instituiții, din păcate nu mai au aceeași 
autoritate. 
 Dl Cosma Neluțu intervine și arată că, indiferent de ce hotărâre se va lua, dânsul 
va umbla din poarta în poarta pe la vecini și la locuitorii de pe străzile învecinate, va 
face un tabel cu semnăturile acestora, dacă nu se vor măsuri, se va adresa și 
Consiliului Județean și altor instituții, trebuie făcut ceva, eventual schimbata legislația 
așa cum s-a prezentat anterior. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin solicită ca la următoarea ședință 
ordinară sa fie convocat șeful Politiei Locale și un reprezentant al Poliției Române.                       
 În continuare, 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. 
 Dl consilier local Hendrea Ovidiu Cristian 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.63/2021 privind atribuirea cu chirie a unei locuințe de 
necesitate situată în str.Plantelor din municipiul Orăștie. 
 La punctul 10 al ordinii de zi, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de 
hotărâre  privind numirea unei comisii de analiză a dosarelor de atribuire a locuințelor 
sociale și sociale de necesitate aflate în proprietatea municipiului Orăștie. 
 Dna ec.Opra Ramona dă citire raportului întocmit de Direcția tehnică. 
 Dl consilier local Hendrea Ovidiu Cristian arată că, în comisia pentru 
administrație locală, juridică și de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat 
favorabil. 
 Dl consilier local Molocea Mihai Iulian propune ca din comisie să facă parte și 
consilieri locali și în acest sens îl propune din partea grupului P.NL pe dl consilier 
local Bota Adrian. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan propune o pauză de 5 minute pentru consultări 
cu colegii grupului P.S.D în vederea nominalizării unui reprezentant în comisie. 
 Propunerea se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 După pauză, dl consilier local Hendrea Ovidiu Cristian propune ca din respectiva 
comisie să facă parte și dl consilier local Ionică Mircea. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, potrivit art.139, alin.(6) din 
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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,   dl secretar general propune o pauză de 10 minute pentru a se 
întocmi buletinele de vot.  
 Dl secretar general precizează 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, d-l secretar general înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, 
fiecărui consilier local, câte un buletin de vot pentru alegerea membrilor comisiei de 
analiză a dosarelor de atribuire a locuințelor sociale și sociale de necesitate aflate în 
proprietatea municipiului Orăștie, care intră în cabina special amenajată, apoi introduc 
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 procedează la numărarea 
voturilor în public şi întocmesc procesul verbal constatator al rezultatului votării, 
arătând că cei 18 consilieri locali prezenți au votat, iar membrii comisiei propuși au 
obținut fiecare câte 18 voturi „pentru”. 
 Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot și aprobat în 
unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.64/2021 privind numirea unei comisii de analiză a 
dosarelor de atribuire a locuințelor sociale și sociale de necesitate aflate în 
proprietatea municipiului Orăștie. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea repartizării profitului net realizat de Regia Publica Locală 
Ocolul Silvic „Valea Orăștiei” R.A Orăștie în exercițiul financiar 2020. 
 Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație 
Publică Locală. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan dă citire raportului de avizare a comisiei pentru 
activități economico-financiare. 
 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.65/2021 privind aprobarea repartizării profitului net 
realizat de Regia Publica Locală Ocolul Silvic „Valea Orăștiei” R.A Orăștie în 
exercițiul financiar 2020. 
 La punctul 12 al ordinii de zi, dl primar expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare și a Regulamentului 
de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare. 
 Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație 
Publică Locală. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl consilier local Bota Adrian întreabă persoanele care au spații sau locuințe 
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unde nu locuiesc efectiv pot fi scutiți de la plata taxei. 
 Dl director Costoiu Călin precizează că, se poate depune o cerere de scutire la 
Primărie, dacă este vorba de taxă sau la operator, în situația în care au contract, prin 
care declara că nu locuiesc în respectivul imobil. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie întreabă din ce an este legea în baza căreia se 
solicită acest lucru. I se răspunde de către dl director Costoiu Călin, care arată că, 
aceasta este din anul 2006. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie întreabă de ce din anul 2006 până în prezent nu 
s-a pus nicio taxă. I se răspunde de către dl director Costoiu Călin care precizează că, 
serviciul nu a fost delegat. 
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, acest lucru s-a solicitat doar în 
toamnă, dar întrucât nu au făcut toate demersurile să încheie contracte, le-am trimis o 
adresă prin care le-am solicitat să demonstreze ca au depus toate diligentele să încheie 
contracte.  
 Dl director Costoiu Calin precizează faptul că, SC Brai Căta SRL fac diferența 
celor care nu dețin contract și facturează către Primărie, factura este titlu executoriu, 
aceasta se adresează executorului și ne pune poprire pe conturi. Totodată, arată că, 
suntem singura administrație locală, care am reușit să suspendăm executarea. 
 Dl primar ing.Ovidiu Balan menționează faptul că, s-a discutat să se încheie 
contractul pe 5 ani, cât este perioada de implementare a proiectului, dar Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară nu a fost de acord. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin întreabă dacă Municipiul Orăștie are 
încheiat contract separat cu SC Brai Căta SRL. I se răspunde de către dl primar care 
precizează faptul că, respectivul contract este încheiat cu Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin arată că, fiind o modalitate de 
constrângere, adică ei fac factura, dar dacă nu își fac serviciul conform termenilor 
contractuali, nu suntem obligați să le virăm banii, dacă nu fac curat la deponeu, să 
asigure pubele și tot ce sunt obligați prin contract.  
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin propune ca persoanele care au copii la 
facultate, să nu plătească pentru aceștia, ținând cont că, aceștia studiază în altă 
localitate și nu au cotă de gunoi. În acest sens, aceștia vor trebui să depună o 
declarație pe propria răspundere și să fie semnată în original. De asemenea, acest 
lucru să se aplice și în cazul celor plecați la muncă în străinătate, cu condiția să trimită 
o cerere semnată. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius arată că, ne apropiem tot mai mult de idee 
cât gunoi faci, atâta să plătești, pentru că, așa este normal, din câte a văzut în cazul 
persoanelor juridice cea mai mică taxă este în jur de 60 lei și că va fi ridicat de două 
ori/lună. În zona centrală sunt foarte multe societăți comerciale care produc foarte 
puțin gunoi sau mai deloc, nu este normal ca să nu plătești chiar nimica, dar să se facă 
o treapta mai mica, exemplu îți ridică un număr litri de două ori pe lună și taxa să fie 
de 30 lei/lună, de fapt nu produci gunoiul acela, dar ești obligat să plătești ultima 
sumă.    
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin precizează că, la calculele pentru apa 
menajeră și pentru cea potabila pentru a le pune în preț există niște litri considerați 
echivalent înlocuitori, care zice ca se consuma 150 litri echivalent/locuitor și posibil și 
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în legea respectivă cu gunoiul să fie prevăzută o anumită cantitate pe care o produce 
un om, care se ia pentru proiectarea unei uzine de selectare, pentru capacitatea pe care 
o are o groapă de gunoi și atunci poate sunt la un minim, sub care nu se poate coborî. 
Totodată, consideră că, nu putem să eliminăm de tot taxa respectivă, fiindcă atunci ne 
trezim cu aspectul de poluare a apelor, deci cumva trebuie găsită o echitate și un 
calcul al gunoiului minim pe persoană sau societate. 
 Dl consilier local Bota Adrian propune că persoanele care au în proprietate mai 
multe imobile, să plătească o singură dată taxa și nu pentru fiecare imobil pe care îl 
deține în proprietate. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan este de părere că, dacă ai mai multe imobile nu poți 
să produci aceeași cantitate de gunoi la toate, o poți produce dacă te referi strict la 
gunoiul menajer rezultat din activitatea curentă, dar având mai multe imobile nu crede 
ca poți să produci aceeași cantitate pe fiecare imobil.  Totodată, arată că, în tomberon 
din păcate nu se aruncă numai gunoiul menajer, o mare parte din cantitate nu are nicio 
legătură cu gunoiul menajer, dar nici cantitățile pe care operatorul ni le dă, trebuie să 
urmărim să vedem ce cantitate se duce, pentru că, la poarta unității de sortare de la 
Bârcea este un cântar și ar trebui să facem o adresă prin să le cerem bonurile de intrare 
cu cantitățile de gunoi și atunci am avea o imagine ce cantitate au dus și cât au 
facturat. 
 Dl secretar general Teodor Iordan menționează faptul că, nu putem stabili acest 
lucru fiindcă în contract este tarif/persoană și nu pe cantitate.             
 Dl secretar general precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
amendamentelor și a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Amendamentul dlui consilier local Depcia Gheorghe Sorin se supune la vot și se 
aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Amendamentul dlui consilier local Bota Adrian se supune la vot și se aprobă cu 
17 voturi „pentru”, iar un consilier local s-a abținut de la vot. 
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, urmare a celor două amendamente, 
proiectul de hotărâre se va completa cu două noi articole, după cum urmează : 
 „Art.4 – Persoanele care nu locuiesc efectiv la adresa de domiciliu fiind plecate 
la muncă în străinătate, precum și cele care urmează o formă de învățământ superior, 
pot fi scutite de la plata taxei speciale de salubrizare, cu condiția  depunerii unei 
declarații pe proprie răspundere in acest sens. 
 Art.5 -  Cetățenii care dețin în proprietate mai multe imobile vor achita taxa 
specială de salubrizare doar pentru imobilul unde își au domiciliul.” 
 Totodată, dl secretar general precizează faptul că, articolele din proiectul de 
hotărâre care au fost inițial nr.4-6, vor fi renumerotate devenind articolele nr.6-8. 
  Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot și aprobat în 
unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.66/2021 privind aprobarea instituirii taxei speciale de 
salubrizare și a Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de 
salubrizare. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfășurarea 
activităților temporare în zone publice pe raza municipiului Orăștie. 
 Dl director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de Serviciul Administrarea 
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Domeniului Public și Privat. 
 Dl consilier local Iordăchescu Nicolae prezintă raportul de avizare al comisiei 
pentru servicii publice și comerț, muncă și protecție socială. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius întreabă dacă taxa de 17 lei/mp este per zi 
sau per lună. I se răspunde de către dl director Costoiu Călin care precizează că, taxa 
este de 17/mp/lună, în hotărârea de consiliu local privind stabilirea impozitelor și 
taxelor locale era prevăzută o taxă per/mp/zi. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius întreabă dacă aici sunt incluse și terasele? 
  
 Dl director Costoiu Călin arată că, în cazul teraselor acestea au un alt regim. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin întreabă dacă tariful este prevăzut 
pentru fiecare zonă de impozitare sau nu? I se răspunde de către dl director Costoiu 
Călin care menționează că, tariful nu este diferențiat în funcție de zonă. 
 Dl consilier local Bota Adrian consideră că, tariful propus este destul de mic, ar 
trebui reanalizat din acest punct de vedere. 
 Dl primar arată că, sunt comercianți care vreau să vândă și în alte zone din 
municipiu, iar tariful/mp/zi stabilit anterior era extrem de mare, de aceea s-a venit cu 
această propunere.      
 Dl consilier local Jula Radu Ioan propune amânarea proiectului de hotărâre până 
la clarificarea tuturor problemelor identificate. 
 Dna președinte de ședință supune la vot propunerea de amânare a proiectului de 
hotărâre, aceasta fiind aprobată cu unanimitate de voturi. 
 Dl consilier local Luca Constantin solicită permisiunea de a se retrage datorită 
unor probleme urgente de serviciu. 
 Solicitarea se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 14 al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea cotizațiilor Municipiului Orăștie pentru anul 2021. 
 Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație 
Publică Locală. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil, cu amendamentul 
că, respectiva cotizația va fi plătită doar asociațiilor care au depus un raport de 
activitate pe anul 2020 și cei care nu au transmis, să aibă la dispoziție o lună să facă 
acest lucru. 
 Dl consilier local Molocea Mihai Iulian este de părere că, este un paradox, când 
le-am făcut o solicitare o dată la nu știu câtă vreme și dânșii nu răspund, în schimb vin 
cu solicitarea să le dăm banii.  
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
amendamentului și a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Amendamentul comisiei pentru activitati economico-financiare se supune la vot 
și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Dl secretar general precizează faptul că, urmare a aprobării amendamentului, 
proiectul de hotărâre se va completa cu un nou articol nr.8, care va avea următorul 
cuprins :   „Cotizațiile menționate la art.1-7 vor fi achitate doar către asociațiile care 
vor transmite un raport de activitate pe anul 2020”, iar articolele acestuia vor fi 
renumerotate. 
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 Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot și aprobat în 
unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.67/2021 privind aprobarea cotizațiilor Municipiului 
Orăștie pentru anul 2021. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de 
al bugetul local al municipiului Orăștie în anul 2021. 
 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 consilier local Molocea Mihai Iulian consideră că, împărțirea sumelor este 
disproporționată, cel puțin pentru prima sesiune ar trebui să împărțim sumele în mod 
egal și ulterior în funcție de solicitări, să rectificăm sumele pentru sesiunea a doua, în 
funcție de domeniul pe care este necesar. 
 Dl consilier local Ionică Mircea este de părere că, trebuie să lăsăm sumele așa 
cum au fost propuse de inițiator, fiindcă a accepta ceea ce ne propune Partidul 
Național Liberal înseamnă să scoatem de la culte suma de 127.500 lei, care să fie 
redistribuită între celelalte domenii. Dânsul arată că, activitatea cultelor se desfășoară 
în clădiri, oamenii care susțin cultele sunt mult mai puțini  comparativ cu cei care 
merg ocazional la biserica, 500-600 de enoriași susțin financiar ca restul populației să 
ia Sfintele Paști. De asemenea, precizează faptul că, salariile preoților nu sunt mari 
este de tipul salariului profesorului, dar nu sunt asigurate de către stat decât într-o 
proporție mică diferența este suportată de către enoriași, dacă mai punem cheltuielile 
cu întreținerea lăcașurilor de cult  și reparațiile care sunt necesare. Totodată, trebuie să 
avem în vedere lucrările începute la două biserici, care trebuie continuate, dacă 
retragem din suma propusă cei 127.500 lei, trebuie să ținem cont că, anual sunt 
proiecte pentru refacerea lăcașurilor de cult sau pentru continuarea lucrărilor începute, 
ar însemna că, acestea să nu le poate face sau finaliza. Dansul precizează faptul că, 
jumătate din persoanele care participă la slujbe sunt pensionari, dacă se pune în 
sarcina pensionarilor să susțină toate reparațiile necesare este clar că, nu se poate, deși 
numărul oamenilor care participa la activitățile de cult este enorm față de numărul 
celor care ar participa în activități de sport sau educație și dânsul nu vrea să fie printre 
cei care în loc să ajute desfășurarea serviciului religios, vor să îl dărâme.  
 Dl consilier local Molocea Mihai Iulian îi recomandă dlui consilier Ionică 
Mircea să citească legea care permite acordarea acestor finanțări și sumele acordate nu 
vor rezolva în totalitate problemele pe care le-a expus și dacă se dorește rezolvarea 
lor, trebuie să facă ceva concret și la bugetul local să fi făcut un amendament în sensul 
suplimentarii banilor pentru culte. Totodată, arată că, legea privind regimul 
finanțărilor nerambursabile are un cu totul alt scop este bugetarea participativă în 
rândul O.N.G-urilor, care vin cu activități de utilitate publică pentru comunitate. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan precizează că, din salariul pe care îl încasează un 
preot de la stat sunt finanțați doar 800 lei diferența o asigură comunitatea, dar sumele 
propuse pe legea finanțărilor nerambursabile nu sunt pentru salarii, ci pentru cheltuieli 
de reparații a lăcașurilor de cult în general și de aceste finanțări beneficiază toate 
cultele, nu doar cel ortodox, care este majoritar. 
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 Dl consilier local Molocea Mihai Iulian consideră că, ar trebui să fie șanse egale 
pentru toate domeniile, să vedem cât e nevoie pe educație sau sport și ce rămâne să fie 
prevăzuți pentru culte, acesta este un principiu al echidistanței. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie precizează faptul că, va susține amendamentul 
privind repartizarea sumelor în mod egal pe domenii și arată că, de 9 ani de zile prin 
această metodă de finanțare în aproape fiecare an biserica de la Praizic a primit bani și 
nu s-a ridicat nici măcar cu un metru de la sol și solicită să se prezinte la ședința din 
luna mai un raport cu sumele care s-au alocat pentru construcția acestei biserici. 
 Dl consilier local Suciu Nicolae Ilie arată că, prin anii `90, fiind consilier local a 
participat la o discuție la care au fost prezenți reprezentanții tuturor cultelor din 
Orăștie, era o stare de neliniște a locuitorilor din zona str.Libertății și Al.I.Cuza, că 
urmează să se construiască  o biserică pe locația fostului depozit de lemne și care nu 
ar aparține cultului ortodox. Totodată, s-a reușit aplanarea situației, deși cei care nu 
fac parte din cultul ortodox au venit cu un proiect și i-a spus preotului Gașpar, că să 
nu ne trezim că trec 10 ani și acolo nu se va face nicio biserica, iar ceilalți își vor face 
biserică și au reușit să o facă, este vorba de Biserica „Harul”, care s-a ridicat din banii 
credincioșilor.  
 Dl primar menționează ca, Biserica „Harul” nu s-a construit din banii enoriașilor, 
acesta a fost construită cu fonduri primite din străinătate.                   
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
amendamentului și a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Amendamentul dlui consilier local Molocea Mihai Iulian se supune la vot fiind 
consemnate 7 voturi „pentru” și 10 voturi „împotrivă”. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat cu 10 voturi „pentru” și   7 
voturi „împotrivă”. 
 Este adoptată Hotărârea nr.68/2021 privind aprobarea programului anual al 
finanțărilor nerambursabile alocate de al bugetul local al municipiului Orăștie în anul 
2021. 
 La punctul 16 al ordinii de zi, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al dlui 
CIORA ADRIAN SERGIU şi declararea ca vacant a locului de consilier local. 
 Dl director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de Direcția Administrație 
Publică Locală. 
 Dl consilier local Hendrea Ovidiu Cristian arată că, în comisia pentru 
administrație locală, juridică și de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat 
favorabil. 
 Dl secretar general 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. 
 Se adoptă Hotărârea nr.69/2021  privind constatarea încetării de drept a 
mandatului de consilier local al dlui CIORA ADRIAN SERGIU şi declararea ca 
vacant a locului de consilier local. 
 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată 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 mai 2021. 



 19

 Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație 
Publică Locală. 
 Dl consilier local Hendrea Ovidiu Cristian dă citire raportului de avizare al 
comisiei pentru administrație locală, juridică și de disciplină. 
 Dna președinte de ședință solicită consilierilor locali să facă propuneri nominale 
pentru alegerea președintelui, care va conduce ședințele consiliului local în luna mai 
2021. 
 Dl consilier local Molocea Mihai Iulian îl propune pe dl consilier local Depcia 
Gheorghe Sorin. 
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
propunerii și a proiectului de hotărâri este de 9 voturi. 
 Propunerea dlui consilier local Molocea Mihai Iulian se supune la vot și se 
aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Este adoptată Hotărârea nr.70/2021 privind alegerea dintre membrii Consiliului 
Local al Municipiului Orăștie a unui președinte de ședință care va conduce ședințele 
în luna mai 2021. 
 În continuare, dl primar expune motivele inițierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea casării unor mijloace fixe și obiecte de inventar aflate în administrarea 
Primăriei Municipiului Orăștie, Serviciului Poliția Locală Orăștie, Serviciilor din 
cadrul Direcției Publice de Asistență Socială Orăștie (Cabinet stomatologic, Complex 
de Servicii pentru Vârstnici,  Creșa Municipală, Cantina de Ajutor Social, Serviciul 
Public de Asistență Socială), Casei de Cultură „Alexandru Grozuță” Orăștie și a 
Compartimentului „Administrarea Piețelor”. 
 Dna ec. Ciun Carmen prezintă raportul întocmit de Direcția economică. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan  dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru activități economico-financiare. 
 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. 
 Se adoptă Hotărârea nr.71/2021 privind aprobarea casării unor mijloace fixe și 
obiecte de inventar aflate în administrarea Primăriei Municipiului Orăștie, Serviciului 
Poliția Locală Orăștie, Serviciilor din cadrul Direcției Publice de Asistență Socială 
Orăștie (Cabinet stomatologic, Complex de Servicii pentru Vârstnici,  Creșa 
Municipală, Cantina de Ajutor Social, Serviciul Public de Asistență Socială), Casei de 
Cultură „Alexandru Grozuță” Orăștie și a Compartimentului „Administrarea Piețelor”. 
 La punctul 20 al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele 
inițierii proiectului de hotărâre  privind aprobarea documentației faza Proiect Tehnic, a 
indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru 
obiectivul „Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură „Alexandru Grozuță”  din 
municipiul Orăștie și transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional”. 
 Dl ing.Iacob Doru 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 consilier local Jula Radu Ioan arată că, în urma discuțiilor purtate cu 
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reprezentații Consiliului Județean Hunedoara, care este lider de proiect, nu este 
necesară aprobarea documentației faza Proiect tehnic al obiectivului de investiție 
pentru a fi corelată cu hotărârea adoptată de Consiliul Județean. În acest sens, dânsul 
propune modificarea titlului proiectului de hotărâre, care va avea următorul cuprins : 
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general 
actualizat pentru obiectivul „Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură 
„Alexandru Grozuță”  din municipiul Orăștie și transformarea acesteia în centru 
cultural multifuncțional”. Totodată, propune eliminarea din cuprins proiectului de 
hotărâre a articolului prin care se propune aprobarea documentației faza Proiect tehnic 
al obiectivului de investiție . 
 Dl secretar general Teodor Iordan arata ca, cvorumul necesar pentru aprobarea 
amendamentului și a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Amendamentul dlui consilier local Jula Radu Ioan se supune la vot și se aprobă 
cu unanimitate de voturi. 
 Dl secretar general precizează faptul că, urmare a aprobării amendamentului, 
proiectul de hotărâre va fi modificat conform celor aprobate. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan arată ca, acest proiect este unul important pentru 
comunitatea noastră, la care dansul a lucrat 8 ani de zile a făcut demersuri pe lângă 
președinții de Consiliu Județean, astfel încât cea mai mare parte din finanțare să fie 
susținuta de Consiliul Județean. De asemenea, pentru suma de 50 de miliarde a făcut 
nenumărate drumuri, a avut discuții destul de aprinse cu președintele Consiliului 
Județean pentru fiecare leu, nu dorește să facă un titlu de glorie, dar este o muncă 
enormă în spatele acestui proiect și nu vrea să se treacă așa de ușor și va spune ori de 
câte ori va avea ocazia, ca proiectul privind Casa de Cultură s-a făcut și pentru că, 
primarul de astăzi s-a luptat ani de zile cu Consiliul Județean pentru acest finanțarea 
acestui proiect. Totodată, precizează că, un proiect care costă 7 milioane de euro nu 
am fi putut să îl susținem și realiza din fonduri proprii, str.Dacilor care este parte din 
acest proiect a fost finalizată, urmând ca peste câteva zile să se recepționeze aceasta 
lucrare, așa ar trebui să arate fiecare stradă din municipiul Orăștie.           
 Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot și aprobat în 
unanimitate. 
 Este adoptată Hotărârea nr.72/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul „Reabilitarea 
și modernizarea Casei de Cultură „Alexandru Grozuță”  din municipiul Orăștie și 
transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional”. 
 În continuare, dl primar expune motivele inițierii proiectului de hotărâre privind 
modificarea și completarea Programului achizițiilor publice aferent Proiectului 
„Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură „Alexandru Grozuță”, transformarea 
acesteia în Centru Cultural multifuncțional și reabilitarea străzii Dacilor, în municipiul 
Orăștie” aprobat prin H.C.L nr.12/2019. 
 Dna jr.Stărp Iulia prezintă raportul întocmit de Direcția tehnică – Compartiment 
Achiziții publice. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi.  
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 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Se adoptă Hotărârea nr.73/2021 privind modificarea și completarea Programului 
achizițiilor publice aferent Proiectului „Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură 
„Alexandru Grozuță”, transformarea acesteia în Centru Cultural multifuncțional și 
reabilitarea străzii Dacilor, în municipiul Orăștie” aprobat prin H.C.L nr.12/2019. 
 La punctul 22 al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan face o prezentare 
succintă a Raportului privind starea economică, socială și de mediu a municipiului 
Orăștie pentru anul 2020. 
 În încheierea ședinței, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată că, nu a făcut comentarii 
la bugetul local, sunt foarte multe obiective de investiții care trebuie cofinanțate din 
bugetul local, sumele sunt așa cum sunt. Municipiul Orăștie a funcționat destul de 
bine și acele venituri din impozitul pe venit au fost destul de mari, ca să ne asigure 
închiderea bugetului, dar are și un dezavantaj, fiindcă sunt niște sume previzionate, 
care se pot sau nu încasa și în funcție de acestea să echilibrăm bugetul. De asemenea, 
precizează că, sumele de echilibrare primite de la Guvern sunt extrem de mici până 
într-un milion de lei comparativ  cu toate municipiile, în special municipiul Deva. 
Consiliul Județean a dat suma de 1,5 milioane ca sume de echilibrare, deci mai mult 
decât Guvernul în plus Consiliul Județean plătește cofinanțările la proiectele în care 
sunt parteneri. Discuțiile la Consiliul Județean sunt destul de mari, de ce se alocă 
sume așa de mari pentru Orăștie, fără acest sprijin nu știm cum am fi reușit să ne 
închidem bugetul anterior și speră să putem finaliza proiectele pe care le-am început. 
În ceea ce privește proiectul legat de Stadionul „Mecanica”, în acest moment acesta a 
revenit din nou la avizare la comisia tehnică din cadrul ministerului, am obținut un 
aviz, dar mai trebuie să treacă printr-o comisie, după care, se semnează eventual 
contractul sau nu. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin precizează că, la finalul ședinței 
anterioare a făcut o solicitare vis-a-vis de zona „Șumuștău”, o prezentare a situației și 
ce demersuri se au în vedere pe viitor.  
 Dl primar arată că, în momentul de față nu există nicio perspectivă apropiată de a 
face ceva acolo, există în intenție, dacă găsim o sursă de finanțare, să facem ceva pe 
fonduri, din bugetul local nici într-un caz. În altă ordine de idei, menționează că, a 
avut o discuție în urmă cu câteva zile legat de spațiul din incinta imobilului din 
str.N.Bălcescu, nr.2, care este liber în acest moment, au fost locuințe în acea incintă și 
având în vedere că, zona centrală va fi modernizată, să gândim un proiect pentru 
amenajarea unei curți a meșteșugarilor. Acest spațiu municipalitatea îl va putea pune 
la dispoziția sculptorilor, pictorilor și vizitatorii să aibă posibilitatea să vadă operele 
lor.              
 Dl consilier local Bulz Dionisie consideră că, legat de învățământ, este nevoie de 
o sală de sport, în zona celor două licee și a Școlii Gimnaziale „Dr.A.Vlad” și nu se 
referă la sala de sport de la Liceul Teoretic „A.Vlaicu”, care se va finaliza peste câțiva 
ani. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan este de părere că trebuie să terminam ce am început 
și apoi putem avea în vedere începerea altor investiții. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie arată că, referitor la proiectele de investiții, dacă 
facem o analiză la cele care s-au derulat și calculăm cu cât la sută a crescut contribuția 
din partea Consiliului local și cât a fost la început și cât a ajuns la final, ar trebui 
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găsite cauzele care au dus la aceasta creștere. 
 Dl primar precizează faptul că, prin  O.U.G nr.114/2018 salariul minim pe 
ramura de construcții a fost stabilit la 3.000 lei, urmare a acestei măsuri ne-a crescut 
cheltuiala cu contribuția proprie pe toate proiectele cu peste 100 de miliarde lei și 
bineînțeles că, mai sunt și alte cauze, în plus pe parcursul derulării proiectelor apar și 
cheltuieli neprevăzute.      
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
            Președinte de ședință,                                                  Secretar General,                                 
       prof.Cîndea Lenuța Aurelia                                         jr.Teodor IORDAN 


