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           ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 21.12.2016 cu ocazia şedinŃei extraordinare a Consiliului 
local al municipiului Orăştie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 3 zile înainte de data stabilită. 
 Din totalul de 19 consilieri sunt prezenŃi la şedinŃă 17. Lipsesc d-na 
consilier Ardelean Dana Alina, motivat fiind în concediu de maternitate şi d-l 
consilier  UriŃescu Marius Florin. 
 La şedinŃă participă d-l primar Ovidiu Bălan, d-l viceprimar łambă Alin 
Adam, secretar Teodor Iordan şi mass-media locală. 
 Întrucât procesul verbal al şedinŃei ordinare din data de 23.11.2016 şi al 
şedinŃei de îndată din data de 07.12.2016 au fost puse la dispoziŃia consilierilor 
cu ocazia înmânării invitaŃiei şi a materialelor de şedinŃă, d-l secretar Teodor 
Iordan întreabă dacă există obiecŃii cu privire la acestea. Întrucât nu există 
obiecŃii acesta sunt supuse la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 D-l primar Ovidiu Bălan propune următorul proiect al ordinii de zi : 
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al 
municipiului Orăştie pe anul 2016. 
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuŃiei bugetelor pe trimestrul 
IV al anului 2016. 
 3.Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare şi a 
cumpărării imobilului - “Tribună şi spaŃii administrative”, situat în municipiul 
Orăştie, str.Eroilor, nr.17. 
 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanŃării obiectivului de 
investiŃii „Aparatură şi echipamente medicale” în cadrul Spitalului Municipal 
Orăştie, obiectiv finanŃat din fonduri de la Ministerul SănătăŃii. 
 5.Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor de evaluare şi a vânzării 
terenului intravilan situat în Orăştie, str.dr.Stelian Ivaşcu, nr.2 şi nr.4.  
 În afara ordinii de zi, d-l primar propune : 
 6.Proiect de hotărâre privind completarea Programului anual al achiziŃiilor 
publice pentru anul 2016 aprobat prin HCL nr.19/2016. 
 Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerea ulterioara este supus la vot 
şi aprobat cu unanimitate de voturi. 
 La primul punct al ordinii de zi, d-l primar prezinta motivele iniŃierii 
proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al 
municipiului Orăştie pe anul 2016. 
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 D-na director Jorza Lucia dă citire raportului întocmit de DirecŃia 
economică.   
 D-l consilier Molocea Mihai arată că, pentru suma încasată ca 
sponsorizare pentru manifestarea “Zilele medicale orăştiene”, această cheltuială 
a fost făcută, iar acum se propune spre aprobare, lucru care nu este normal. 
 D-na director Jorza Lucia arată că, solicitarea pentru rectificarea cu 
această sumă a venit doar acum, plata s-a făcut în urma facturii transmise de 
către Spitalul Municipal. 
 D-l consilier ŞuŃă Virgil Ńine să mulŃumească d-lui primar şi consilierilor 
locali pentru susŃinerea acestei acŃiuni, la care au participat un număr de            
7 profesori universitari, banii solicitaŃi au fost cheltuiŃi pentru această 
manifestare, nu este o sumă exagerată şi dânsul consideră că, manifestarea s-a 
bucurat de aprecierea celor prezenŃi şi nu numai. 
 D-l consilier Stoica Constantin arată că, nu s-a pus problema în ceea ce 
priveşte evenimentul în sine, ci doar a faptului că, din punct de vedere contabil 
nu s-a procedat corect.  
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.191/2016 privind aprobarea rectificării 
bugetului general al municipiului Orăştie pe anul 2016. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, d-l primar arata motivele iniŃierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea execuŃiei bugetelor pe trimestrul IV al anului 
2016. 
 D-na director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia 
economică. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.192/2016 privind aprobarea execuŃiei bugetelor pe 
trimestrul IV al anului 2016. 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind însuşirea raportului de evaluare şi a cumpărării imobilului - “Tribună şi 
spaŃii administrative”, situat în municipiul Orăştie, str.Eroilor, nr.17. 
 D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l primar arată că, în legătură cu acest imobil au fost discuŃii cu privire la 
achiziŃionarea sa încă de anul trecut, toată lumea a fost de acord că este oportun 
să facem această achiziŃie. În aceeaşi ordine de idei, dânsul arată că, în prima 
fază dorim să achiziŃionăm tribuna şi spaŃiile administrative aferente acesteia, 
urmând ca ulterior, să vedem dacă putem cumpăra şi partea din faŃă a 
stadionului, unde a funcŃionat popicăria şi să participăm la licitaŃia respectivă, 
în momentul când creditorii vor fi interesaŃi să vândă restul imobilului, care 
poate aduce pe viitor venituri la bugetul local prin închirierea acelor spaŃii. 
 D-l consilier Bulz Dionisie arată că, din câte a înŃeles există mai multe 
etape în care se vor scoate aceste active la licitaŃie şi când se va putea 
achiziŃiona şi restul imobilului. D-l primar arată că, lichidatorul care se ocupă 
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de recuperarea creanŃelor, în prima fază a propus spre vânzare doar partea care 
cuprinde tribuna, urmând ca, ulterior să fie scoase la licitaŃie şi celelalte spaŃii. 
 D-l consilier Stoica Constantin arată că, în urma cu 1 an de zile, în calitate 
de membru în Consiliul de AdministraŃie al C.S.M Dacia Orăştie 2010 a depus 
un document prin care se solicita achiziŃionarea acestui imobil, dar din păcate, 
nici în prezent nu a primit un răspuns din partea administraŃiei locale, iar acum 
îşi aroga alŃii meritele. 
 D-l consilier Paşca Ioan consideră că, trebuie făcut un efort financiar 
pentru a achiziŃiona şi partea din faŃă a stadionului, să nu fim nevoiŃi să intrăm 
în stadion pe poarta din spate, cum s-a întâmplat în trecut. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, în urma cu câŃiva ani, s-au făcut 
demersuri pentru preluarea de la SC Chimica SA a întregului imobil prin darea 
în plată, însă Ministerul FinanŃelor nu a fost de acord cu ştergerea acestor 
datorii foarte mari pe care societatea le avea către bugetul de stat. 
 D-l consilier Popa Dorin întreabă dacă s-a făcut o ofertă pentru 
cumpărarea  întregului imobil. I se răspunde de către d-l primar care arată că,   
s-a înaintat un document prin chiar ne-am exprimat intenŃia de a cumpăra, însă 
fără acordul consiliului nu putem face nimic. 
 D-l secretar arată că, pe viitor vom putea să intabulăm terenul de sub 
construcŃii şi să le trecem în domeniul public, dar aşteptăm o modificare a 
legislaŃiei în acest sens.    
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 13 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.193/2016 privind însuşirea raportului de 
evaluare şi a cumpărării imobilului - “Tribună şi spaŃii administrative”, situat în 
municipiul Orăştie, str.Eroilor, nr.17. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii 
proiectului de hotărâre privind aprobarea cofinanŃării obiectivului de investiŃii 
„Aparatură şi echipamente medicale” în cadrul Spitalului Municipal Orăştie, 
obiectiv finanŃat din fonduri de la Ministerul SănătăŃii. 
 D-l director Hosu Radu dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Sechi Dan întreabă cum s-a ajuns la aceste preŃuri de 
achiziŃionare pentru unele echipamente, de exemplu canapeaua de consultaŃii 
care costă 4.000 lei, este un preŃ destul de mare.  
 D-l consilier ŞuŃă Virgil arată că, dânsul nu este sigur, dar probabil este 
vorba de masa care s-a solicitat pentru secŃia de dermatologie, unde se 
realizează unele proceduri specifice şi aceasta are un cost mai ridicat. 
 D-l primar arată că, aceste informaŃii trebuiau solicitate şi lămurite la 
Spital, nu să  avem astfel de discuŃii în plenul Consiliului.  
 D-l secretar  Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.194/2016 privind aprobarea cofinanŃării 
obiectivului de investiŃii „Aparatură şi echipamente medicale” în cadrul 
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Spitalului Municipal Orăştie, obiectiv finanŃat din fonduri de la Ministerul 
SănătăŃii. 
 În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind însuşirea rapoartelor de evaluare şi a vânzării terenului intravilan situat 
în Orăştie, str.dr.Stelian Ivaşcu, nr.2 şi nr.4.  
 D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Stoica Constantin întreabă dacă mai sunt solicitări de 
cumpărare pentru terenuri situate în alte zone ale municipiului şi dacă preŃul va 
fi acelaşi. I se răspunde de către d-l director tehnic, care arată că, în ultima 
perioadă solicitări de cumpărare am avut doar pentru terenurile situate în 
str.dr.S.Ivaşcu, care au fost concesionate, iar preŃul de vânzare pentru această 
zonă este cel rezultat în urma evaluări, când vor fi solicitări de cumpărare în 
alte zone vor fi supuse aprobării Consiliului local. 
 D-l consilier Paşca Ioan întreabă cum s-a ajuns la comasarea celor două 
terenuri. I se răspunde de către d-l director tehnic, care arată că, pe cele două 
terenuri a fost construit un duplex şi urmare a acestui fapt s-a solicitat  
comasarea parcelelor. 
  D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 13 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.195/2016 privind însuşirea rapoartelor de 
evaluare şi a vânzării terenului intravilan situat în Orăştie, str.dr.Stelian Ivaşcu, 
nr.2 şi nr.4.  
 La ultimul punct al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii 
proiectului de hotărâre privind completarea Programului anual al achiziŃiilor 
publice pentru anul 2016 aprobat prin HCL nr.19/2016. 
 D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.196/2016 privind completarea Programului anual 
al achiziŃiilor publice pentru anul 2016 aprobat prin HCL nr.19/2016. 
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
             Preşedinte de şedinŃă,                                                        Secretar,                                                
           prof.łambă Alin Adam                          jr.Teodor Iordan 
  


