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            ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 Încheiat astăzi, 31 august 2022 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al 
municipiului Orăștie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită.  
 La ședința sunt prezenți un număr de 16 consilieri locali din totalul de 19 în funcție. 
Lipsesc consilierii locali Depcia Gheorghe Sorin, Jula Radu Ioan  și Petre Radu Onuț.  
 La ședință participă primar ing.Ovidiu Laurențiu Bălan, viceprimar Hendrea Ovidiu 
Cristian, secretar general Călin Costoiu, directori și funcționari publici din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului. 
 Dl secretar general Călin Costoiu precizează că, procesul verbal al ședinței 
extraordinare convocată de îndată din data de 26 august 2022 a fost pus la dispoziția 
consilierilor locali și întreabă dacă există obiecții cu privire la acesta. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius arată că, la ședința anterioară, care a avut loc în 
data de 26 august 2022, dânsul a luat cuvântul prin procedeul „raise your hand” fiind o 
ședință pe platforma ZOOM sunt niște reguli după care aceasta de desfășoară, se poate vedea 
pe înregistrare, fapt care nu este specificat în procesul verbal, în momentul când se solicita 
dreptul la cuvânt, persoana care organizează ședință îi pune pe restul participanților pe 
„mute”. Dânsul nu știe dacă dl Chioveanu Cornel, care se ocupă de organizare îi dă și 
președintelui de ședință această opțiune „mute”, ar trebui să îl pună pe președinte ca și 
coordonator și atunci acesta poate conduce ședințele cu adevărat. 
 Dl secretar general menționează că, îi vom transmite dlui ing.Chioveanu Cornel aceste 
aspecte și să facă demersurile care se impun.  
 Procesul verbal este supus la vot si aprobat in unanimitate.  
 Președintele de ședință, dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia prezintă următorul 
proiect al ordinii de zi :  
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a 
devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție „Construcție și dotare creșă nouă, 
str.Luminii,, nr.10, Municipiul Orăștie”.  
 2.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Programului anual al 
achizițiilor publice pentru anul 2022 aprobat prin HCL nr.32/2022. 
 3.Proiect de hotărâre privind completarea Programului achizițiilor publice aferent 
Proiectului „Restaurare, consolidare și conservare Cetatea Orăștiei” aprobat prin HCL 
nr.11/2019. 
 4.Proiect de hotărâre privind modificarea Programului achizițiilor publice aferent 
Proiectului „Modernizarea Ambulatoriului Integrat de specialitate al Spitalului Municipal 
Orăștie, județul Hunedoara” aprobat prin HCL nr.135/2019. 
 
 5.Proiect de hotărâre privind constatarea situației juridice a unui teren situat in 
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intravilanul Municipiului Orăştie. 
 6.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul 
monument istoric situat în Municipiul Orăștie, str.Nicolae Bălcescu, nr.29. 
 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a cheltuielilor 
pentru obiectivul de investiții “Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale 
multifamiliale din Municipiul Orăștie, Județul Hunedoara – Proiect 2”. 
 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării și a cheltuielilor pentru proiectul 
”Înfiin țarea unui centru de colectare prin aport voluntar, în municipiul Orăștie, județul 
Hunedoara”. 
 9.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al 
municipiului Orăștie pe anul 2022 în vederea suportării cheltuielilor ocazionate de vizita 
unei delegații din orașul înfrățit Sliedrecht – Olanda în perioada 13 – 17 septembrie 2022. 
 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații a Municipiului 
Orăștie în orașul înfrățit Helmstedt – Germania, în perioada 26 – 30 septembrie 2022. 
 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe construite din fonduri 
ANL situate în blocul nr.82 și bl.nr.81 din str.Pricazului, municipiul Orăștie solicitat de 
titularul contractului de închiriere. 
 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei unui contract de concesiune 
pentru terenul aferent unor construcții anexe din municipiul Orăștie situat în str.Decebal, 
care expiră în luna octombrie 2022. 
 13.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sumei de bani din bugetul local al 
Municipiului Orăștie pe anul 2022 pentru premierea elevului Todoran Alexandru – Raul care 
a obținut distincții la olimpiadele și concursurile naționale și internaționale. 
 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei Spitalului Municipal Orăștie.    
 15.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al 
municipiului Orăștie în Consiliile de Administrație, în Comisia pentru evaluarea şi 
asigurarea calității şi în Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de 
corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității  ale unităților de 
învățământ preuniversitar din municipiul Orăștie pentru anul  școlar 2022/2023.    
 16.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L nr.137/2022 referitoare la 
constatarea  situației juridice a unui teren situat in intravilanul Municipiului Orăștie. 
 17.Proiect de hotărâre  privind modificarea HCL nr.138/2022 referitoare la alipirea a 
două imobile situate în intravilanul municipiului Orăştie, str.Eroilor, nr.40. 
 18.Proiect de hotărâre privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al 
Municipiului Orăștie a unui președinte de ședință care va conduce ședințele în luna 
septembrie 2022. 
 
 19.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al 
municipiului Orăștie pe anul 2022 în vederea organizării concursului județean de muzică 
populară – soliști instrumentiști şi soliști vocali – „Tudorică Munteanu”, ediția a XIX-a. 
 20.Proiect de hotărâre   privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al 
municipiului Orăștie pe anul 2022 în vederea organizării manifestării „Concert de romanțe – 
A căzut o frunză-n calea ta”, ediţia a XVII-a. 
 În afara ordinii de zi, dl primar propune : 
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea redistribuirii unor sume în cadrul bugetului 
instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022. 
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 22.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al 
municipiului Orăștie în comisia de interviu la concursul pentru ocuparea funcției de director 
adjunct al Liceului Tehnologic „Nicolaus Olahus” din municipiul Orăștie. 
 23.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L nr.92/2022 referitoare 
la aprobarea depunerii cererii de finanțare și a cheltuielilor pentru obiectivul de investiții 
“Renovarea energetică moderată a Centrului Social – Direcția Publică de Asistență Socială 
din Municipiul Orăștie, județul Hunedoara”. 
 Președintele de ședință propune ca, după punctul 8 al ordinii de zi, să fie dezbătut 
proiectul de hotărâre înscris la punctul 23, iar apoi se va continua cu punctul 9 al ordinii de 
zi. 
 Propunerea se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Proiectul ordinii de zi împreună cu completările ulterioare este supus la vot și aprobat 
în unanimitate. 
 La primul punct al ordinii, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii 
proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a 
devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție „Construcție și dotare creșă nouă, 
str.Luminii,, nr.10, Municipiul Orăștie”. 
 Dna ec.Oltean Mihaela dă citire raportului întocmit de Direcția Publică de Asistență 
Socială Orăștie. 
 Dșoara consilier local Bota Mirela Nicoleta arată că, în comisia pentru activități 
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl consilier local Suciu Nicolae Ilie întreabă de ce în fiecare an, problemele sunt la fel, 
acum se construiește o grădiniță nouă, care incontestabil este necesară, în schimb la restul 
grădinițelor deși au fost depuse cereri nu se alocă fonduri. Există probleme și la celelalte 
grădinițe, vin cei de la Pompieri că trebuie montată o scară, cei de la Direcția de Sănătate 
Publică au venit și au transmis că nu este voie cu hinte din fier pentru copii, care sunt 
ruginite și sunt degradate. Totodată, angajatele grădiniței au ajuns să cosească iarba, nu este 
doar cazul grădiniței unde dânsul este reprezentant al Consiliului local în comisia pentru 
evaluarea şi asigurarea calității și nu înțelege ce rol mai are acesta din moment ce a venit cu 
doleanțe de un an de zile și nu s-a rezolvat nimic. 
 Dna director Oltean Mihaela precizează că, acesta este un obiectiv nou, care se 
realizează prin accesarea de fonduri europene  în vederea construirii unei creșe noi, în ceea 
ce privește grădinițele aceste treptat au fost modernizate, grădinița de pe str.Luncii a fost 
modernizată, în vecinătatea Școlii Gimnaziale „Dr.Aurel Vlad” a fost construit un corp nou 
unde funcționează o grădiniță, celelalte grădinițe sunt luate într-o ordine aleatorie și se vor 
efectua lucrări în funcție de necesități. 
 Dl consilier local Suciu Nicolae Ilie menționează că, s-a solicitat minimum de dotări, 
părinții fac comparație cu celelalte grădinițe unde se face și aici nu. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Iulian întreabă cât este contribuția administrației locale 
la acest proiect. I se răspunde de către dna director Oltean Mihaela care precizează că, 
valoarea cheltuielilor eligibile este de 967.254,75 lei și valoarea totală neeligibilă este de 
3.009.254,22 lei.   
 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian arată că, referitor la grădinițe,           dl consilier 
local Suciu Nicolae Ilie a spus că femeile cosesc iarba, dânsul i-a solicitat dnei director să 
ceară aprobarea pentru crearea unui post de muncitor, este inadmisibil ca de atâția ani să nu 
facă o solicitare în acest sens, este singura instituție unde nu există în astfel de post. Nu se 
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poate să nu fie un asemenea post, nu trebuie să vină obligatoriu Primăria să cosească iarba în 
interiorul unităților, fiecare școală are cel puțin unul sau două posturi de muncitori calificați, 
iar dânsul i-a cerut dnei director să se adreseze Inspectoratului Școlar Județean ca să se 
aprobe crearea unui post de muncitor calificat. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan intervine și menționează că, directoarea grădinițelor din 
municipiul Orăștie nu a solicitat un post de muncitor care să cosească prin rotație iarba de la 
grădinițe, așa cum celelalte școli se organizează și se gospodăresc, așa ar trebui să fie și la 
grădiniță. Primăria s-a ocupat de aceste lucrări si se va mai ocupa, dar fiecare unitate are 
buget propriu și finanțare de la buget, iar dacă am verifica care au fost cheltuielile cu 
utilitățile pe perioada vacanței, dacă s-ar face economie, ar avea bani să cumpere zece 
motocositoare. 
 Dl viceprimar intervine și precizează că, în urmă cu câteva zile s-au spart două 
racorduri, am trimis de la Primărie un instalator care a remediat problema, deci sunt lucruri 
mărunte care s-ar rezolva dacă s-ar angaja o persoană care să fie muncitor calificat. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie arată că, a cere nu este tot una cu a primi, 
organigramele unităților școlare sunt aprobate de către Inspectoratul Școlar Județean, care în 
baza unor criterii încearcă să mai taie din posturi și este convins ca dna director Agoșton a 
cerut un post de muncitor. De asemenea, mai arată că, atunci când este vorba de unele 
amenajări, de o alee sau de reparații la un acoperiș nu sunt întotdeauna în sarcina bugetului 
unității școlare și inclusiv cositul atunci când este necesar, se poate interveni de către 
Primărie. În ceea ce privește obiectivul de investiții este de înțeles, costurile la materialele de 
construcții și la manoperă au crescut și pe cale de consecință cresc și costurile aferente 
realizării lucrării. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan este de părere că, dl consilier local Zvîncă Mihai Caius a 
punctat foarte bine un detaliu și anume că, Primăria are o contribuție doar pentru acest 
proiect este de 3.000.000 lei, deci nu se poate spune că nu se face nimic pentru unitățile 
școlare. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie menționează faptul că, în urmă cu câțiva ani, când a 
deținut funcția de director al Școlii Gimnaziale „Dr.Aurel Vlad” a solicitat alocarea unei 
sume pentru reparația la acoperișul scolii, fiindcă ploua prin el, până la urmă s-a găsit o 
sumă, dar după multe insistențe și ar trebui gândit în așa fel încât să fie prevăzuți în buget 
mai mulți bani pentru lucrări care sunt necesare la unitățile școlare. 
 Dl primar precizează că, doar pentru acest proiect cu creșa trebuie alocată suma de 
3.000.000 lei, iar pentru grădinița de pe str.Luncii, alte 3.000.000 lei, sume care merg doar 
către învățământ, doar pentru montarea unor hidranți suntem nevoiți să alocăm alte câteva 
milioane. 
 Dna director Oltean Mihaela menționează faptul că, grădinița din str.Luncii era cea mai 
degradată comparativ cu celelalte grădinițe și dacă nu     s-ar fi obținut această finanțare, ar fi 
fost închisă. La celelalte grădinițe se mai  pot efectua reparații, ca să primească autorizație 
de funcționare. 
 Dl consilier local Suciu Nicolae Ilie arată că, trebuie avut în vedere că la respectiva 
grădiniță învață peste 100 de copii.  
 Dl secretar general Calin Costoiu precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu 14 voturi „pentru”, iar doi consilieri locali s-au 
abținut de la vot. 
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 Este adoptată Hotărârea nr.149/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție „Construcție și 
dotare creșă nouă, str.Luminii,, nr.10, Municipiul Orăștie”. 
 La punctul al doilea al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea și completarea Programului anual al achizițiilor publice pentru 
anul 2022 aprobat prin HCL nr.32/2022. 
 Dl director Stănilă Marius prezintă raportul întocmit de Direcția Tehnică. 
 Dșoara consilier local Bota Mirela 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.150/2022 privind modificarea și completarea Programului anual 
al achizițiilor publice pentru anul 2022 aprobat prin HCL nr.32/2022. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind completarea Programului achizițiilor publice aferent Proiectului 
„Restaurare, consolidare și conservare Cetatea Orăștiei” aprobat prin HCL nr.11/2019.  
 Dl director Stănilă Marius prezintă raportul întocmit de Direcția Tehnică. 
 Dșoara Bota Mirela Nicoleta arată că, în comisia pentru activități economico-
financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl consilier local Suciu Nicolae Ilie întreabă dacă prelata va fi simplă sau va avea o 
schiță sau un desen al cetății, fiindcă probabil aceasta va sta ceva timp acolo și pentru aspect, 
în orașele mari la asemenea lucrări, prelata este un obiect de decor. 
 Dl director Stănilă Marius arată că, în acest moment nu avem informații cu privire la 
acest aspect.  
 Dl consilier local Suciu Nicolae Ilie este de părere că, dacă tot facem acest proiect, care 
este unul deosebit și va ieși sperăm bine, să le punem în vedere proprietarilor fostei fabrici 
„Vidra” să monteze o prelată, fiindcă imaginea oferită de ceea ce a mai rămas din fabrică 
este una dezolantă. 
 Dl director Stănilă Marius precizează că, s-a discutat cu dânșii și au dat asigurări că vor 
pune un banner pe fațada care este înspre cetate. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan intervine și menționează că, în ceea ce privește imobilele a 
apărut oportunitatea de achiziționare a clădirii de lângă Sinagogă, avem drept de preemțiune, 
dacă este oportun să achiziționăm sau nu, oricum decizia va fi a Consiliului local.  
 Dl consilier local Secui Adrian Iulian arată că, din informațiile sale, imobilul ar fi fost 
parte din complexul Sinagogii și ar fi fost casa rabinului.   
 Dl secretar general Călin Costoiu 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.151/2022 privind completarea Programului achizițiilor 
publice aferent Proiectului „Restaurare, consolidare și conservare Cetatea Orăștiei” aprobat 
prin HCL nr.11/2019. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de hotărâre 
privind modificarea Programului achizițiilor publice aferent Proiectului „Modernizarea 
Ambulatoriului Integrat de specialitate al Spitalului Municipal Orăștie, județul Hunedoara” 
aprobat prin HCL nr.135/2019. 
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 Dl director Stănilă Marius dă citire raportului întocmit de Direcția Tehnică. 
 Dșoara consilier local Bota Mirela Nicoleta prezintă raportul de avizare al comisiei 
pentru activități economico-financiare. 
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.152/2022 privind modificarea Programului achizițiilor publice 
aferent Proiectului „Modernizarea Ambulatoriului Integrat de specialitate al Spitalului 
Municipal Orăștie, județul Hunedoara” aprobat prin HCL nr.135/2019. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii proiectului de hotărâre 
privind constatarea situației juridice a unui teren situat in intravilanul Municipiului Orăştie. 
 Dl ing.Tudorașcu Mircea prezintă raportul întocmit de Direcția Arhitect-șef. 
 Dșoara consilier local Bota Mirela Nicoleta arată că, în comisia pentru urbanism și 
amenajarea teritoriului, protecție mediu și turism, proiectul de hotărâre a fost avizat 
favorabil. 
 Dl secretar general Călin Costoiu 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.153/2022 privind constatarea situației juridice a unui teren 
situat in intravilanul Municipiului Orăștie. 
 La punctul 6 al ordinii de zi, dl primar expune motivele inițierii proiectului de hotărâre 
privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul monument istoric situat în 
Municipiul Orăștie, str.Nicolae Bălcescu, nr.29. 
 Dl ing.Tudorașcu Mircea prezintă raportul întocmit de Direcția Arhitect-șef. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru administrație locală, juridică și de disciplină. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius este de părere că, ar trebui să începem să ne 
exercităm dreptul de preemțiune cu privire la aceste imobile, în acest caz este vorba de casa 
dnei prof.Văidean, fiica este profesor în Statele Unite, la New York, clar nu se mai întoarce, 
suma care se cere este de 365.000 lei nu este o sumă exagerată, nu este normal să lăsăm 
asemenea ocazii, putem transforma aceste imobile în instituții publice, mai punem o sumă și 
le putem transforma. Dânsul consideră că, imobilele din zona centrală care sunt cuprinse în 
ansamblu istoric, să începem să ne exercitâm dreptul de preemțiune, mai investim niște sume 
și le putem pune în valoare. 
 Dl consilier local Suciu Nicolae Ilie menționează faptul că, tot în zonă se află casa dlui 
Avram, unde este Cooperativa de Credit și acest imobil este de vânzare. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan precizează faptul că, prețul pe care îl cere proprietarul 
pentru imobilul de lângă Sinagoga  este de 170.000 euro, problema este că trebuie sa faci 
ceva cu aceste case, în urmă cu mai mulți ani, Consiliul local a vândut imobilele din zona 
centrală pe sume destul de mici, ar fi fost oportun ca acele spații să fi fost în prezent în 
proprietatea Municipiului Orăștie.   
 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 cu 13 voturi „pentru”, două voturi 
„împotrivă” și o abținere. 
 Se adoptă Hotărârea nr.154/2022 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru 
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imobilul monument istoric situat în Municipiul Orăștie, str.Nicolae Bălcescu, nr.29. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii proiectului de 
hotărâre  privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a cheltuielilor pentru obiectivul 
de investiții “Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din 
Municipiul Orăștie, Județul Hunedoara – Proiect 2”. 
 Dșoara ec.Gîrdea Bianca dă citire raportului întocmit de Biroul Dezvoltare Locală și 
Proiecte. 
 Dșoara consilier local Bota Mirela Nicoleta arată că, în comisia pentru activități 
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl secretar general Călin Costoiu 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.155/2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și 
a cheltuielilor pentru obiectivul de investiții “Renovarea energetică moderată a clădirilor 
rezidențiale multifamiliale din Municipiul Orăștie, Județul Hunedoara – Proiect 2”. 
 La punctul 8 al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea implementării și a cheltuielilor pentru proiectul ”Înființarea unui centru de 
colectare prin aport voluntar, în municipiul Orăștie, județul Hunedoara”. 
 Dșoara ec.Gîrdea Bianca prezintă raportul întocmit de Biroul Dezvoltare Locală și 
Proiecte. 
 Dșoara consilier local Bota Mirela Nicoleta dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru activități economico-financiare. 
 Dl consilier local Bota Adrian întreabă de ce locația unde a funcționat         SC Green 
Waste nu poate fi folosită pentru realizarea acestui proiect sau care este situația acesteia. 
 Dl primar menționează faptul că, locația respectivă este folosita de către Serviciul 
Public de Gospodărire Comunală Orăștie, acolo sunt utilajele serviciului, materialul 
antiderapant pentru sezonul rece și alte materiale folosite de către serviciu. 
 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.156/2022  privind aprobarea implementării și a cheltuielilor 
pentru proiectul ”Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar, în municipiul 
Orăștie, județul Hunedoara”. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L nr.92/2022 referitoare la aprobarea 
depunerii cererii de finanțare și a cheltuielilor pentru obiectivul de investiții “Renovarea 
energetică moderată a Centrului Social – Direcția Publică de Asistență Socială din 
Municipiul Orăștie, județul Hunedoara”. 
 Dșoara Gîrdea Bianca prezintă raportul întocmit de Biroul Dezvoltare Locală și 
Proiecte. 
 Dșoara consilier local Bota Mirela Nicoleta dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru activități economico-financiare.  
 Dl secretar general Călin Costoiu 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.157/2022 privind modificarea și completarea H.C.L 
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nr.92/2022 referitoare la aprobarea depunerii cererii de finanțare și a cheltuielilor pentru 
obiectivul de investiții “Renovarea energetică moderată a Centrului Social – Direcția Publică 
de Asistență Socială din Municipiul Orăștie, județul Hunedoara”. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăștie pe anul 
2022 în vederea suportării cheltuielilor ocazionate de vizita unei delegații din orașul înfrățit 
Sliedrecht – Olanda în perioada 13 – 17 septembrie 2022. 
 Dna ec.Doboș Carmen dă citire raportului întocmit de Biroul Dezvoltare Locală și 
Proiecte. 
 Dșoara consilier local Bota Mirela Nicoleta arată că, în comisia pentru activități 
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl consilier local Bota Adrian menționează că, această colaborare este de mulți ani și 
doar acum când vin dânșii punem bazele unei colaborări, până acuma ce s-a făcut. 
 Dna ec.Doboș Carmen precizează că, se schimbă metodologia de colaborare între cele 
două comunități. 
 Dl consilier local Bota Adrian întreabă de ce nu s-a schimbat metodologia atunci când 
a fost efectuată vizita în luna mai a acestui an, de ce doar acum.  
 
 Dna ec.Doboș Carmen arată că, vizita din luna mai a fost pe o altă temă, a fost pe 
proiectul care a fost câștigat pe fonduri în vederea implementării unor soluții de simplificare 
a procedurilor administrative la nivelul municipiului Orăștie, acum prin aceasta vizită se vor 
stabili alte obiective, la dânșii s-au schimbat responsabilii și membrii comitetului de înfrățire 
si de aceea au loc aceste întâlniri. 
 Dl consilier local Bota Adrian întreabă ce s-a făcut concret în urma acestei colaborări 
pentru copii cu autism din Orăștie. 
 Dna ec.Doboș Carmen menționează că, inițiativa a plecat de la cei din Sliedrecht, până 
la acel moment nu s-a făcut nimic pentru acești copii, dânșii au un centru specializat cu o 
experiență în acest domeniu de peste 50 de ani și     ne-au susținut din punct de vedere al 
personalului și s-au implicat în instruirea angajaților centrului nostru. 
 Dl consilier local Suciu Nicolae Ilie consideră că, în momentul în care delegația 
olandeza va veni să facem o ședință extraordinară și să ne lămurim cu privire la noile 
obiective de colaborare între cele două comunități. 
 Dl secretar general Călin Costoiu este de părere că, dacă există consilieri locali care 
doresc să participe la întâlnirile care vor avea loc cu ocazia acestei vizite, aceștia vor fi 
informați cu privire la program și vor putea participa. 
 Dl primar arată că, programul întâlnirilor va fi făcut public și transmis  consilierilor 
locali și  cine dorește să participe este binevenit. 
 Dl secretar general Călin Costoiu arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat cu 15 voturi „pentru” și o abținere. 
 Se adoptă Hotărârea nr.158/2022 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local 
al municipiului Orăștie pe anul 2022 în vederea suportării cheltuielilor ocazionate de vizita 
unei delegații din orașul înfrățit Sliedrecht – Olanda în perioada 13 – 17 septembrie 2022 . 
 La punctul 10 al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea deplasării unei delegații a Municipiului Orăștie în orașul înfrățit Helmstedt 
– Germania, în perioada 26 – 30 septembrie 2022. 



 9

 Dna ec.Doboș Carmen prezintă raportul întocmit de Biroul Dezvoltare Locală și 
Proiecte. 
 Dșoara consilier local Bota Mirela Nicoleta dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru activități economico-financiare. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan menționează faptul că, nu ține neapărat să meargă la 
Helmstedt, în cei 13 ani de când este în administrația locală nu a fost niciodată în Germania 
și nici în Jerash - Iordania, deși a fost invitat. 
 Dl consilier local Secui Adrian Iulian întreabă daca transportul va fi asigurat de către 
Primărie sau nu, iar costurile cazării delegației cine le va suporta. I se răspunde de către dna 
ec.Doboș Carmen care precizează că, deplasarea se va face cu microbuzul Primăriei, iar 
cazarea va fi asigurată de către cei din Helmstedt. 
 Dl primar arată că, în situația in care din anumite motive nu va putea să conducă 
delegația, atunci va trebui convocată o ședință extraordinară și în locul dânsului să fie 
desemnat dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian.  
 
 Dl viceprimar propune ca dna consilier local Giurgiu Margareta să facă parte din 
delegația care se va deplasa în orașul înfrățit Helmstedt. 
  Dl secretar general Călin Costoiu arată că, potrivit art.139, alin.(6) din Codul 
administrativ aprobat prin O.U.G nr.57/2019, proiectele de hotărâre cu privire la persoane se 
vor lua întotdeauna prin vot secret. În consecință,  propune o pauză de 10 minute pentru a se 
întocmi buletinele de vot.  
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 10 voturi. 
 După pauză, dl secretar general Călin Costoiu prezintă buletinul de vot şi explică 
procedura după care se va desfășura votul.   
  În continuare, dl secretar general înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, fiecărui 
consilier local, câte un buletin de vot pentru desemnarea reprezentantului Consiliului local al 
municipiului Orăștie care va face parte din delegația Municipiului Orăștie ce va efectua o 
vizită oficială în orașul înfrățit Helmstedt, care intră în cabina special amenajată, apoi 
introduce buletinul de vot în urnă. Cabina de vot şi urna se află în faţa consilierilor locali.   
 După încheierea votării, președintele de ședință procedează la deschiderea urnei în fața 
consilierilor locali, deschide fiecare buletin de vot şi le arată cum s-a votat, apoi îl pune pe 
masa prezidiului. 
 Apoi, președintele de ședință şi dl secretar general Călin Costoiu  procedează la 
numărarea voturilor în public şi întocmesc procesul verbal constatator al rezultatului votării, 
arătând că, cei 16 consilieri locali prezenți au votat, iar dna consilier local Giurgiu Margareta 
a obținut 16 voturi „pentru”. 
 Dl consilier local Ionică Mircea propune ca, în eventualitatea în care              dl primar 
nu va putea din anumite motive să facă deplasarea la Helmstedt, atunci delegația să fie 
condusă de dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian. 
 Propunerea dlui consilier local Ionică Mircea se supune la vot și se aprobă cu 
unanimitate de voturi. 
 Dl secretar general arată că, urmare a aprobării amendamentului, art.1 se va completa 
cu un nou aliniat, care va avea următorul cuprins : (3) „În eventualitatea în care dl primar 
ing.Ovidiu Laurențiu Bălan, nu va putea face deplasarea în orașul înfrățit Helmstedt, 
delegația va fi condusă de dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian”.  
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 Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Este adoptată Hotărârea nr.159/2022 privind aprobarea deplasării unei delegații a 
Municipiului Orăștie în orașul înfrățit Helmstedt – Germania, în perioada 26 – 30 septembrie 
2022. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe construite din fonduri ANL situate în 
blocul nr.82 și bl.nr.81 din str.Pricazului, municipiul Orăștie solicitat de titularul contractului 
de închiriere. 
 Dna ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de Direcția Tehnică. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia arată că, în comisia pentru administrație 
locală, juridică și de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 
 Dl secretar general Călin Costoiu 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.160/2022 privind aprobarea unui schimb de locuințe construite 
din fonduri ANL situate în blocul nr.82 și bl.nr.81 din str.Pricazului, municipiul Orăștie 
solicitat de titularul contractului de închiriere. 
 La punctul 12 al ordinii de zi, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei unui contract de concesiune pentru terenul 
aferent unor construcții anexe din municipiul Orăștie situat în str.Decebal, care expiră în luna 
octombrie 2022. 
 Dna ing.Roșu Claudia dă citire raportului întocmit de Direcția Tehnică. 
 Dl consilier local Iordăchescu Nicolae prezintă raportul de avizare al comisiei pentru 
servicii publice și comerț, muncă și protecție socială.  
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Este adoptată Hotărârea nr.161/2022 privind aprobarea prelungirii duratei unui contract 
de concesiune pentru terenul aferent unor construcții anexe din municipiul Orăștie situat în 
str.Decebal, care expiră în luna octombrie 2022. 
 În continuare, dl primar arată motivele inițierii proiectului de hotărâre  privind alocarea 
unei sumei de bani din bugetul local al Municipiului Orăștie pe anul 2022 pentru premierea 
elevului Todoran Alexandru – Raul care a obținut distincții la olimpiadele și concursurile 
naționale și internaționale. 
 Dl jr.Fleșeriu Ciprian prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație Publică 
Locală. 
 Dșoara consilier local Bota Mirela Nicoleta arată că, în urma discuțiilor purtate, 
comisia pentru activități economico-financiare a propus să fie premiat și dl prof.Daniel 
Popa, profesor coordonator al elevului Todoran Alexandru-Raul, iar suma să fie în cuantum 
de 3267 lei brut, respectiv 3.000 lei net. 
 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian menționează faptul că, a observat că în alte 
localități cuantumul premiului acordat profesorului nu a depășit jumătate din premiul acordat 
elevului, ca să fie scos în evidență meritul elevului. 
 Dl consilier local Iordăchescu Nicolae consideră că, având în vedere că, nu există o 
lege care să stipuleze care trebuie să fie cuantumul premiului care i se acordă profesorului 
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coordonator, dorește să informeze consiliul cum se procedează în lumea sportului, unde 
antrenorii ai căror sportivi au obținut titlul mondial sau european, antrenorul principal ia 
același premiu ca și sportivul. În cazul antrenorilor secundari, aceștia iau un procent în 
funcție de valoarea premierii de la toți sportivii premiați, deci trebuie ținut cont de faptul că, 
oricât de genial ar fi un copil, daca nu are un antrenor pe măsură, nu ar putea obține 
rezultatele cu care noi ne mândrim. În cazul profesorului consideră că, din punct vedere al 
premiului, meritul acestuia este diminuat anormal, trebuie ținut cont de legislația în vigoare, 
dar mai ales de rolul acestor profesori în educarea și pregătirea elevilor. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan este de părere că, un rol important și la fel de multe merite 
îl are și tatăl elevului, prof.Daniel Todoran, din familie a pornit performanța, fără a diminua 
bineînțeles meritele dlui prof.Daniel Popa. 
 
 Dna consilier local Giurgiu Margareta arată că, referitor la dl prof.Popa, peste 70% din 
premiile obținute de elevii Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu” la olimpiadele și concursurile 
școlare au fost ale elevilor care sunt îndrumați de dânsul. 
 Dl primar consideră că, sumele propuse sunt o recompensă din partea municipalității în 
semn de recunoștință pentru premiile obținute de aceștia.  
 Dl secretar general Costoiu Călin precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
amendamentului și a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Amendamentul comisiei pentru activități economico-financiare se supune la vot și se 
aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Dl secretar general arată că, urmare a aprobării amendamentului, art.1 se va modifica și 
va avea următorul cuprins : „Se alocă suma de 5.490 lei brut, respectiv 5.000 lei net din 
bugetul local al Municipiului Orăștie pe anul 2022, pentru premierea elevului Todoran 
Alexandru  -  Raul și suma de 3.267 lei brut, respectiv 3.000 lei net pentru premierea dlui 
profesor Daniel Popa, profesor coordonator, care în perioada 2021 - 2022 au obținut 
distincții la olimpiadele şi concursurile naționale și internaționale.” De asemenea, se, va 
modifica și titlul hotărârii care va avea următorul cuprins : „Hotărâre privind alocarea unor 
sume de bani din bugetul local al Municipiului Orăștie pe anul 2022 pentru premierea 
elevului Todoran Alexandru – Raul și a profesorului Daniel Popa, care au obținut distincții la 
olimpiadele și concursurile naționale și internaționale”. 
 Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.162/2022 privind alocarea unor sume de bani din bugetul local 
al Municipiului Orăștie pe anul 2022 pentru premierea elevului Todoran Alexandru – Raul și 
a profesorului Daniel Popa, care au obținut distincții la olimpiadele și concursurile naționale 
și internaționale. 
 La punctul 14 al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii 
proiectului de hotărâre privind aprobarea organigramei Spitalului Municipal Orăștie. 
 Dl jr.Fleșeriu Ciprian prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație Publică 
Locală. 
 Dna consilier local Giurgiu Margareta dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
învățământ, sănătate, activități social-culturale şi culte. 
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 9 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.163/2022 privind aprobarea organigramei Spitalului 
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Municipal Orăștie. 
 În continuare, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de hotărâre privind 
desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Orăștie în Consiliile de 
Administrație, în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calității şi în Comisia pentru 
prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și 
promovarea interculturalității  ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul 
Orăștie pentru anul  școlar 2022/2023. 
 Dl jr.Fleșeriu Ciprian dă citire raportului întocmit de Direcția Administrație Publică 
Locală. 
 Dna consilier local Giurgiu Margareta arată că, în comisia pentru învățământ, sănătate, 
activități social-culturale şi culte, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Președintele de ședință solicită consilierilor locali să se facă propuneri nominale pentru 
desemnarea reprezentanților Consiliului local în consiliile de administrație, în comisia de 
evaluare şi asigurarea calității și în comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a 
faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității. 
 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian propune ca din consiliile de administrație să 
facă parte următorii consilieri locali : Ionică Mircea și Cîndea Lenuța Aurelia – Liceul 
Teoretic „A.Vlaicu”, Iordăchescu Nicolae Constantin Ioan și Giurgiu Margareta – Liceul 
Tehnologic „N.Olahus”, Bota Mirela Nicoleta și Sîrbu Florina Eleonora – Școala Gimnazială 
„Dr.A.Vlad”, Jula Radu Ioan și Petre Radu Onuț – Școala Gimnazială „D.Stanca”, Ardelean 
Dana Alina și Luca Constantin - Grădinița „Căsuța cu Povești” și Ardelean Dana Alina - 
Grădinița „Ștrumfii”. 
 Pentru desemnarea reprezentanților Consiliului local în comisiile de evaluare și 
asigurarea calității, dl viceprimar face următoarele propuneri : dl consilier local Petre Radu 
Onuț - Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”, dna consilier local Giurgiu Margareta – Liceul 
Tehnologic „Nicolaus Olahus”, dl consilier local Luca Constantin – Școala Gimnazială 
„Dr.A.Vlad”, dl consilier local Jula Radu Ioan – Școala Gimnazială „D.Stanca”, dl consilier 
local Ionică Mircea - Grădinița „Căsuța cu Povești” și dna consilier local Ardelean Dana 
Alina - Grădinița „Ștrumfii”. 
 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian propune ca din comisiile pentru prevenirea și 
eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea 
interculturalității, să facă parte următorii consilieri locali : Bota Mirela Nicoleta – Liceul 
Teoretic „Aurel Vlaicu”, Jula Radu Ioan – Liceul Tehnologic „Nicolaus Olahus”, Petre Radu 
Onuț – Școala Gimnazială „Dr.A.Vlad” și Ionică Mircea – Școala Gimnazială „D.Stanca”. 
 Dl consilier local Bota Adrian propune ca din consiliile de administrație, să facă parte 
următorii consilieri locali : Bulz Dionisie – Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”, Suciu Nicolae 
Ilie - Grădinița „Căsuța cu Povești” și Sava Nicoleta Maria - Grădinița „Ștrumfii”.  
 Dl secretar general Călin Costoiu arată că, potrivit art.139, alin.(6) din Codul 
administrativ aprobat prin O.U.G nr.57/2019, proiectele de hotărâre cu privire la persoane se 
vor lua întotdeauna prin vot secret. În consecință,  propune o pauză de 10 minute pentru a se 
întocmi buletinele de vot.  
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 9 voturi. 
 După pauză, dl secretar general Călin Costoiu prezintă buletinele de vot şi explică 
procedura după care se va desfășura votul.   
  În continuare, dl secretar general înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, fiecărui 
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consilier local, câte un buletin de vot pentru desemnarea reprezentanților Consiliului local în 
consiliile de administrație, care intră în cabina special amenajată, apoi introduce buletinul de 
vot în urnă. Cabina de vot şi urna se află în fața 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 Călin Costoiu  procedează la 
numărarea voturilor în public şi întocmesc procesul verbal constatator al rezultatului votării, 
arătând că cei 16 consilieri locali prezenți au votat fiind înregistrate următoarele rezultate : dl 
consilier local Ionică Mircea – 9 voturi „pentru”, dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia – 
9 voturi „pentru”, dl consilier local Iordăchescu Nicolae Constantin Ioan – 12 voturi 
„pentru”, dna consilier local Giurgiu Margareta – 12 voturi „pentru”, dșoara consilier local 
Bota Mirela Nicoleta – 12 voturi „pentru”, dna consilier local Sîrbu Florina Eleonora – 11 
voturi „pentru”, dl consilier local Jula Radu Ioan – 11 voturi „pentru”, dl consilier local Petre 
Radu Onuț – 11 voturi „pentru”, dna consilier local Ardelean Dana Alina – 9 voturi „pentru”, 
dl consilier local Luca Constantin – 9 voturi „pentru”, dl consilier local Bulz Dionisie – 7 
voturi „pentru”, dl consilier local Suciu Nicolae Ilie – 7 voturi „pentru” și dna consilier local 
Sava Nicoleta Maria – 15 voturi „pentru”. 
  În continuare, dl secretar general Călin Costoiu înmânează, pe rând, în ordine 
alfabetică, fiecărui consilier local, buletinul de vot pentru desemnarea reprezentanților 
Consiliului local în comisiile de evaluare și asigurarea calității, care intră în cabina special 
amenajată, apoi introduce buletinul de vot în urnă. Cabina de vot şi urna se află în fața 
consilierilor.   
 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 16 
consilieri locali prezenți au votat fiind înregistrate următoarele rezultate : dl consilier local 
Petre Radu Onuț – 16 voturi „pentru”, dna consilier local Giurgiu Margareta – 16 voturi 
„pentru”, dl consilier local Luca Constantin – 16 voturi „pentru”, dl consilier local Jula Radu 
Ioan – 16 voturi „pentru”, dl consilier local Ionică Mircea – 16 voturi „pentru” și dna 
consilier local Ardelean Dana – 16 voturi „pentru”. 
    În continuare, dl secretar general Călin Costoiu înmânează, pe rând, în ordine 
alfabetică, fiecărui consilier local, buletinul de vot pentru desemnarea reprezentanților 
Consiliului local în comisiile pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție 
și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității, care intră în cabina special 
amenajată, apoi introduce buletinul de vot în urnă. Cabina de vot şi urna se află în faţa 
consilierilor locali.   
 După încheierea votării, președintele de ședință procedează la deschiderea urnei în fața 
consilierilor locali, deschide fiecare buletin de vot şi le arată cum s-a votat, apoi îl pune pe 
masa prezidiului. 
 Apoi, președintele de ședință şi dl secretar general procedează la numărarea voturilor în 
public şi întocmesc procesul verbal constatator al rezultatului votării, arătând că cei 16 
consilieri locali prezenți au votat fiind înregistrate următoarele rezultate : dșoara Bota Mirela 
Nicoleta – 16 voturi „pentru”, dl consilier local Jula Radu Ioan – 16 voturi „pentru”, dl 
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consilier local Petre Radu Onuț – 16 voturi „pentru” și dl consilier local Ionică Mircea – 16 
voturi „pentru”. 
 Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.164/2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local 
al municipiului Orăștie în Consiliile de Administrație, în Comisia pentru evaluarea şi 
asigurarea calității şi în Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de 
corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității  ale unităților de 
învățământ preuniversitar din municipiul Orăștie pentru anul  școlar 2022/2023. 
 La punctul 16 al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii 
proiectului de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L nr.137/2022 referitoare la 
constatarea  situației juridice a unui teren situat în intravilanul Municipiului Orăştie. 
 Dl jr.Fleșeriu Ciprian prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație Publică 
Locală. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru administrație locală, juridică și de disciplină. 
 Dl secretar general Călin Costoiu 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.165/2022 privind modificarea anexei la H.C.L nr.137/2022 
referitoare la constatarea situației juridice a unui teren situat în intravilanul Municipiului 
Orăştie. 
 În continuare, dl primar expune motivele inițierii proiectului de hotărâre privind 
modificarea HCL nr.138/2022 referitoare la alipirea a două imobile situate în intravilanul 
municipiului Orăştie, str.Eroilor, nr.40. 
 Dl jr.Fleșeriu Ciprian prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație Publică 
Locală. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia arată că, în comisia pentru administrație 
locală, juridică și de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 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.166/2022 privind modificarea HCL nr.138/2022 referitoare la 
alipirea a două imobile situate în intravilanul municipiului Orăştie, str.Eroilor, nr.40. 
 La punctul 18 al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii 
proiectului de hotărâre privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al Municipiului 
Orăștie a unui președinte de ședință care va conduce ședințele în luna septembrie 2022. 
 Dl jr.Fleșeriu Ciprian dă citire raportului întocmit de Direcția Administrație Publică 
Locală. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia arată că, în comisia pentru administrație 
locală, juridică, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Președintele de ședință solicită consilierilor locali să facă propuneri nominale pentru 
alegerea președintelui de ședință, care va conduce ședințele în luna septembrie 2022. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia îl propune pe dl consilier local Ionică 
Mircea. 
 Dl secretar general Călin Costoiu precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
propunerii și a proiectului de hotărâre este de 9 voturi. 
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 Propunerea dnei consilier local Cîndea Lenuța Aurelia 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.167/2022 privind alegerea dintre membrii Consiliului Local 
al Municipiului Orăștie a unui președinte de ședință care va conduce ședințele în luna 
septembrie 2022. 
 În continuare, dl primar arată motivele inițierii proiectului de hotărâre privind alocarea 
unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăștie pe anul 2022 în vederea 
organizării concursului județean de muzică populară – soliști instrumentiști şi soliști vocali – 
„Tudorică Munteanu”, ediția a XIX-a. 
 Dl ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură „Alexandru Grozuță” 
Orăștie. 
 Dșoara consilier local Bota Mirela Nicoleta 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. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Se adoptă Hotărârea nr.168/2022 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local 
al municipiului Orăștie pe anul 2022 în vederea organizării concursului județean de muzică 
populară – soliști instrumentiști şi soliști vocali – „Tudorică Munteanu”, ediția a XIX-a. 
 La punctul 20 al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii 
proiectului de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului 
Orăștie pe anul 2022 în vederea organizării manifestării „Concert de romanțe – A căzut o 
frunză-n calea ta”, ediţia a XVII-a. 
 Dl ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură „Alexandru Grozuță” 
Orăștie. 
 Dșoara consilier local Bota Mirela Nicoleta arată că, în comisia pentru activități 
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl consilier local Bota Adrian dorește ca, dl ing.Pistol Eugen să facă o detaliere a 
sumei alocate, să știm concret pe ce anume se cheltuiesc cei 9.000 lei pentru o manifestare la 
care după părerea sa nu participă mai mult de 20 de persoane. 
 Dl ing.Pistol Eugen arată că, se intenționează ca manifestarea să fie transmisa și pe 
Facebook, vor fi cheltuieli cu amenajarea scenei, pentru plata instrumentiștilor și fiecărui 
participant i se va da ceva simbolic. 
 Dl consilier local Bota Adrian consideră că, suma alocată pentru această manifestare 
este foarte mare. 
 Dl secretar general Călin Costoiu precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat cu 11 voturi „pentru”, iar     5 
consilieri locali s-au abținut de la vot. 
 Este adoptată Hotărârea nr.169/2022 privind alocarea unei sume de bani din bugetul 
local al municipiului Orăștie pe anul 2022 în vederea organizării manifestării „Concert de 
romanțe – A căzut o frunză-n calea ta”, ediția a XVII-a. 
   În continuare, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea redistribuirii unor sume în cadrul bugetului instituțiilor publice finanțate integral 
sau parțial din venituri proprii pe anul 2022. 
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 Dna director Jorza Lucia dă citire raportului întocmit de Direcția Economică. 
 Dșoara Bota Mirela Nicoleta prezintă raportul de avizare al comisiei pentru activități 
economico-financiare. 
 Președintele de ședință îi dă cuvântul dnei ec.Czeteni Alina, director financiar contabil 
în cadrul Spitalului Municipal Orăștie pentru a oferi date suplimentare cu privire la 
redistribuirea unor sume, ca urmare a solicitării formulate de comisia pentru activități 
economico-financiare. 
 Dna director Czeteni Alina arată că, s-a solicitat redistribuirea unor sume, iar suma de 
569 mii lei prevăzută pentru achiziționarea unui videoecoendoscop pentru puncție fină, în 
urma discuțiilor purtate cu dl doctor care ar fi putut să lucreze cu acest aparat, ni s-a 
comunicat că ar trebui să urmeze anumite cursuri. În al doilea rând procedura pentru 
achiziționarea aparatului ar fi durat foarte mult, fiindcă există un contract de colaborare cu 
Banca Mondială, care ne cere să avem o cercetare de piață, iar potrivit legii achizițiilor 
publice nu se mai ia prețul cel mai mic, ci se ia aparatul cel mai bun. Având în vedere aceste 
aspecte și faptul că, este nevoie stringentă de bani în altă parte, și anume la alocația de hrană, 
ulterior acești bani vot fi primiți de la Casa Județeană de Sănătate, direct de la Ministerul 
Sănătății, de asemenea este nevoie de o sumă pentru un program prin intermediul căruia 
medicii transmit date către Casa Județeană de Sănătate. 
 Dl consilier local Secui Adrian Iulian arată că, din câte a înțeles s-a dorit achiziționarea 
acestui tip de aparat, ca urmare a solicitării doctorului care ar fi urmat să lucreze cu acesta pe 
un anumit tip de intervenții și întreabă daca acest tip de intervenții în momentul de față fără 
acest aparat și fără dl doctor Icodim pot fi făcute? I se răspunde de către dna director Czeteni 
Alina care precizează că în momentul de față nu se pot efectua intervenții de către alt medic, 
a discutat cu dl dr.Turdeanu, care i-a spus că este nevoie de o anume specializare. 
 Dl consilier local Secui Adrian Iulian precizează că, din câte știe,                 dl 
dr.Icodim a profesat mai bine de 10 ani in Germania și este de părere că, ar fi trebuit să se 
facă demersuri ca să fie ținut la spitalul nostru. 
 Dna director Czeteni Alina menționează faptul că, tocmai în urma discuțiilor cu dl 
doctor a fost prevăzută suma pentru achiziția acestui aparat. 
 Dna consilier local Ardelean Dana Alina intervine și precizează faptul că, dl dr.Icodim 
nu s-a adaptat sistemului medical românesc, timp de peste 10 ani a profesat în Germania, 
dânsul este supra specializat pe un anumit domeniu, a intenționat să achiziționeze acest 
aparat și ar fi fost foarte bun, dar dacă am achiziționa aparatul nu ar avea cine să lucreze cu 
el. 
 Dl consilier local Secui Adrian Iulian întreabă dacă nu se poate face specializarea de un 
alt medic care să lucreze ulterior cu acest aparat. 
 Dna consilier local Ardelean Dana Alina precizează că, aceste specializări sunt de 
durată și nu are rost să facem o achiziție dacă nu are cine să lucreze cu el. 
 
 Dl consilier local Bulz Dionisie arată că, dna director a justificat că este nevoie de o 
anumită sumă pentru achiziționarea unei platforme pentru transmiterea datelor către C.J.A.S, 
dacă nu pleca dl doctor Icodim de unde se acopereau toate acele necesitați.  
 Dna director Czeteni Alina menționează faptul că, acele necesitați s-ar fi acoperit de la  
bugetul local, fiindcă din altă parte nu am avea de unde. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan intervine și este de părere că, exista o altă problemă și în 
momentul de față nu știm cum o putem rezolva, și anume pe toată perioada pandemiei 
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finanțările la Spital au fost date în limita contractului cu Casa Județeană de Asigurări de 
Sănătate. Din luna septembrie se va reveni la numărul de cazuri rezolvate, adică pe servicii 
medicale, dacă până în momentul de fata încasările la Spital erau de 100% plus alte ajustări 
care veneau pe alte programe naționale, de luna viitoare se va trece din nou la sistemul de 
servicii medicale realizate. La momentul actual, există temerea că s-ar putea să nu ne 
realizăm contractul  cu C.J.A.S, lucru care ne va duce la un deficit pe partea de încasări, iar 
acest deficit se va regla prin alocări bugetare din altă parte, dacă vor fi. Îngrijorarea dânsului 
nu este că nu putem achiziționa nu știu ce aparat, ci este aceea că nu vom avea suficienți 
bani pentru acoperirea cheltuielilor, deci pe ce număr de servicii medicale avem în prezent 
nu putem acoperi decât salariile și acest lucru nu este doar la Orăștie, ci în toată țara. Dânsul 
este de părere că, nu se poate trece dintr-o dată la sistemul care a fost înainte de pandemie, 
fiindcă vom ajunge în incapacitate de plată, dacă nu se reglează situația sub o altă formă. De 
asemenea, o altă îngrijorare majoră este că nu avem personal medical, în special medici pe 
toate secțiile, care să facă servicii medicale, mulți pacienți sunt trimiși la Spitalul din Deva, 
datorită lipsei de personal, fără a li se face mare lucru în spital și de aceea trebuie să avem 
mare grijă, ne putem trezi cu conturile blocate este o preocupare pentru administrația locală 
și în perioada următoare va urma o analiză să vedem cum sunt cheltuiți banii și care secții își 
realizează contractul cu C.J.A.S și care nu. În concluzie, consideră că, trebuie să fim foarte 
atenți la cum cheltuim banii și să încercăm să facem economii, chiar dacă există acum bani, 
trebuie să fim chibzuiți ca să nu avem probleme pe viitor. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius arată că, referitor la videoecoendoscop, a văzut 
suma care a fost prevăzută pentru achiziționare, dânsul a căutat și a găsit un aparat de genul 
acesta, cel mai scump la mâna a doua costă în jur de 39.000 dolari, alte modele sunt și mai 
ieftine. Dânsul nu știe cine ia aceste hotărâri cu privire la achiziția aparaturii medicale, cine 
aprobă, cine face raportul preț calitate, cine știe că dacă îl iei mai scump are asigurată 10 ani 
mentenanță.  
 Dna consilier local Ardelean Dana Alina menționează că, este un aparat 
ultraperformant, dl dr.Icodim a lucrat pe un asemenea aparat în Germania, dânsul și-a 
exprimat dorința de a se achiziționa un asemenea aparat.  
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan consideră că, nu putem noi să ne dăm cu părerea cu privire 
la aparatura medicală, cadrele medicale știu cele mai bine, ceea ce s-a achiziționat s-a făcut 
în urma discuțiilor cu medicii. 
 Dna consilier local Ardelean Dana Alina precizează faptul că, s-a dorit să achiziționăm 
acest aparat, fiindcă pe domeniul în care profesează dr.Icodim au fost foarte multe solicitări, 
au venit pacienți din alte localități, dar din păcate, dr.Icodim a luat decizia de a nu mai 
continua în cadrul spitalului nostru, cu toate că, au existat discuții prin care s-a încercat să îl 
convingem să rămână, dar din păcate nu s-a reușit acest lucru.  
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Se adoptă Hotărârea nr.170/2022 privind aprobarea redistribuirii unor sume în cadrul 
bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022. 
 La punctul 22 al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii 
proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al 
municipiului Orăștie în comisia de interviu la concursul pentru ocuparea funcției de director 
adjunct al Liceului Tehnologic „Nicolaus Olahus” din municipiul Orăștie. 
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 Dl jr.Fleșeriu Ciprian prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație Publică 
Locală. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia arată că, în comisia pentru administrație 
locală, juridică și de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
  Președintele de ședință solicită consilierilor locali să facă propuneri nominale pentru 
desemnarea celor doi consilieri locali în comisia de interviu la concursul pentru ocuparea 
funcției de director adjunct al Liceului Tehnologic „Nicolaus Olahus” din municipiul 
Orăștie. 
 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian îi propune pe dl consilier local Iordăchescu 
Nicolae Constantin Ioan, ca membru și pe dna consilier local Giurgiu Margareta, ca membru 
supleant în comisia anterior menționată. 
 Dl secretar general Călin Costoiu arată că, potrivit art.139, alin.(6) din Codul 
administrativ aprobat prin O.U.G nr.57/2019, proiectele de hotărâre cu privire la persoane se 
vor lua întotdeauna prin vot secret. În consecință,  propune o pauză de 10 minute pentru a se 
întocmi buletinele de vot.  
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 9 voturi. 
 După pauză, dl secretar general Călin Costoiu prezintă buletinul de vot şi explică 
procedura după care se va desfășura votul.   
  În continuare, dl secretar general înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, fiecărui 
consilier local, câte un buletin de vot pentru desemnarea reprezentantului Consiliului local al 
municipiului Orăștie în comisia de interviu la concursul pentru ocuparea funcției de director 
adjunct al Liceului Tehnologic „Nicolaus Olahus” din municipiul Orăștie, care intră în 
cabina special amenajată, apoi introduce buletinul de vot în urnă. Cabina de vot şi urna se 
află în faţa consilierilor locali.   
 După încheierea votării, președintele de ședință procedează la deschiderea urnei în fața 
consilierilor locali, deschide fiecare buletin de vot şi le arată cum s-a votat, apoi îl pune pe 
masa prezidiului. 
 Apoi, președintele de ședință şi dl secretar general Călin Costoiu  procedează la 
numărarea voturilor în public şi întocmesc procesul verbal constatator al rezultatului votării, 
arătând că, cei 16 consilieri locali prezenți au votat, iar dl consilier local Iordăchescu Nicolae 
Constantin Ioan a obținut 16 voturi „pentru”. 
 
  Dl secretar general înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, fiecărui consilier local, 
câte un buletin de vot pentru desemnarea membrului supleant, reprezentant al Consiliului 
local al municipiului Orăștie în comisia de interviu la concursul pentru ocuparea funcției de 
director adjunct al Liceului Tehnologic „Nicolaus Olahus” din municipiul Orăștie, care intră 
în cabina special amenajată, apoi introduce buletinul de vot în urnă. Cabina de vot şi urna se 
află în faţa consilierilor locali.   
 După încheierea votării, președintele de ședință procedează la deschiderea urnei în fața 
consilierilor locali, deschide fiecare buletin de vot şi le arată cum s-a votat, apoi îl pune pe 
masa prezidiului. 
 Apoi, președintele de ședință şi dl secretar general Călin Costoiu  procedează la 
numărarea voturilor în public şi întocmesc procesul verbal constatator al rezultatului votării, 
arătând că, cei 16 consilieri locali prezenți au votat, iar dna consilier local Giurgiu Margareta 
a obținut 16 voturi „pentru”. 
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 Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.171/2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local 
al municipiului Orăștie în comisia de interviu la concursul pentru ocuparea funcției de 
director adjunct al Liceului Tehnologic „Nicolaus Olahus” din municipiul Orăștie. 
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
             Președinte de ședință,                                                    Secretar General,                                       
      prof.CÎNDEA Lenuța Aurelia                                       jr.Călin COSTOIU 


