ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 31.05.2018 cu ocazia şedinŃei ordinare a Consiliului local al
municipiului Orăştie.
Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită.
La şedinŃă sunt prezenŃi 18 din cei 19 consilieri. Lipseşte d-na consilier local
Ardelean Dana Alina.
La şedinŃă participă primar Ovidiu Bălan, viceprimar łambă Alin Adam, secretar
Teodor Iordan şi mass-media locală.
Întrucât procesul verbal al şedinŃei de îndată din 17 mai 2018 a fost pus la
dispoziŃia consilierilor, d-l secretar întreabă dacă există obiecŃii cu privire la acesta.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae este de părere că, din moment ce nu se
consemnează toate discuŃiile din cadrul şedinŃelor, ce rost mai are supunerea acestora
la vot.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, potrivit art.42, alin.(5) din Legea
administraŃiei publice locale nr.215/2001, „La începutul fiecărei şedinŃe, secretarul
supune spre aprobare procesul-verbal al şedinŃei anterioare. Consilierii locali au
dreptul ca, în cadrul şedinŃei, să conteste conŃinutul procesului-verbal şi să ceară
menŃionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinŃa anterioară”.
Procesul verbal al şedinŃei de îndată din data de 17 mai 2018 este supus la vot şi
aprobat cu unanimitate de voturi.
Preşedintele de şedinŃă, d-l consilier Stănculesc Valentin Silviu prezintă
următorul proiect al ordinii de zi :
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuŃie bugetară şi a
situaŃiilor financiare anuale pe anul 2017.
2.Proiect de hotărâre privind completarea Programului anual al achiziŃiilor
publice pentru anul 2018 aprobat prin HCL nr.67/2018.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaŃii a Municipiului
Orăştie în oraşul înfrăŃit Helmstedt – Germania în perioada 28 iunie – 1 iulie 2018.
4.Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi Statului de funcŃii ale
Serviciului Public de AsistenŃă Socială Orăştie.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri între Municipiul
Orăştie şi SC Timco S.A.
6.Proiect de hotărâre privind acceptarea donaŃiei unor terenuri intravilane situate
în municipiul Orăştie, str.Mureşul, zona Cimitir Nou.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea preŃurilor de pornire la licitaŃie pentru
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masa lemnoasă pe picior din fondul forestier proprietatea publică a municipiului
Orăştie pentru anul 2018.
8.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pe perioada iunie
– august 2018.
9.Proiect de hotărâre privind propunerea restituirii unor terenuri foştilor
proprietari.
10.Proiect de hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar pentru nounăscuŃi.
În afara ordinii de zi, d-l primar propune :
11.Proiect de hotărâre privind modificarea notei conceptuale şi a temei de
proiectare pentru obiectivul de investiŃii „Reabilitarea şi modernizarea străzilor
Nicolae Bălcescu (tronson 2), Nicolae Iorga, Ion Creangă, CetăŃii din municipiul
Orăştie, JudeŃul Hunedoara” aprobate prin HCL nr.56/2018.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei de avizare a lucrărilor de
intervenŃie (D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “
Reabilitarea şi modernizarea străzilor Nicolae Bălcescu (tronson 2), Nicolae Iorga,
Ion Creangă, CetăŃii din municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei de avizare a lucrărilor de
intervenŃie (D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “
Realizarea Muzeului CivilizaŃiei Dacice în municipiul Orăştie”.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general centralizat şi a fişei
pentru proiectul „Realizarea Muzeului CivilizaŃiei Dacice cu reabilitarea şi
modernizarea străzilor de acces, în municipiul Orăştie”.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între U.A.T
Municipiul Orăştie prin Consiliul Local al municipiului Orăştie şi U.A.T JudeŃul
Hunedoara prin Consiliul JudeŃean Hunedoara în vederea promovării proiectului
“Realizarea Muzeului CivilizaŃiei Dacice cu reabilitarea şi modernizarea străzilor de
acces, în municipiul Orăştie”.
16.Proiect de hotărâre privind acceptarea donaŃiei unui teren intravilan situat în
municipiul Orăştie, str.Horea, nr.44.
Proiectul ordinii de zi împreună cu completările ulterioare este supus la vot şi
aprobat în unanimitate.
Preşedintele de şedinŃă propune ca dezbaterile şedinŃei, să înceapă cu discutarea
proiectelor de hotărâre de la punctele 12 până la 15 inclusiv, întrucât acestea trebuie
transmise până la ora 15 la Consiliul JudeŃean Hunedoara.
Propunerea se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea documentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃie (D.A.L.I) şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ Reabilitarea şi modernizarea
străzilor Nicolae Bălcescu (tronson 2), Nicolae Iorga, Ion Creangă, CetăŃii din
municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara.
D-na ec.Doboş Carmen dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul
Dezvoltare Locală şi Proiecte.
2

D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre a
fost avizat favorabil.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.117/2018 privind aprobarea documentaŃiei de avizare
a lucrărilor de intervenŃie (D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul “ Reabilitarea şi modernizarea străzilor Nicolae Bălcescu (tronson 2),
Nicolae Iorga, Ion Creangă, CetăŃii din municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea documentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃie (D.A.L.I) şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ Realizarea Muzeului CivilizaŃiei
Dacice în municipiul Orăştie”.
D-na ec.Doboş Carmen prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul
Dezvoltare Locală şi Proiecte.
D-l consilier Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei economice.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre
este de 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.118/2018 privind aprobarea documentaŃiei de avizare a
lucrărilor de intervenŃie (D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul “Realizarea Muzeului CivilizaŃiei Dacice în municipiul Orăştie”.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea devizului general centralizat şi a fişei pentru proiectul „Realizarea
Muzeului CivilizaŃiei Dacice cu reabilitarea şi modernizarea străzilor de acces, în
municipiul Orăştie”.
D-na ec.Doboş Carmen prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul
Dezvoltare Locală şi Proiecte.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre a
fost avizat favorabil.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.119/2018 privind aprobarea devizului general
centralizat şi a fişei pentru proiectul „Realizarea Muzeului CivilizaŃiei Dacice cu
reabilitarea şi modernizarea străzilor de acces, în municipiul Orăştie”.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea acordului de parteneriat între U.A.T Municipiul Orăştie prin
Consiliul Local al municipiului Orăştie şi U.A.T JudeŃul Hunedoara prin Consiliul
JudeŃean Hunedoara în vederea promovării proiectului “Realizarea Muzeului
CivilizaŃiei Dacice cu reabilitarea şi modernizarea străzilor de acces, în municipiul
Orăştie”.
D-na ec.Doboş Carmen dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul
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Dezvoltare Locală şi Proiecte.
D-l consilier Paşca Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei economice.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre
este de 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.120/2018 privind aprobarea acordului de parteneriat între
U.A.T Municipiul Orăştie prin Consiliul Local al municipiului Orăştie şi U.A.T
JudeŃul Hunedoara prin Consiliul JudeŃean Hunedoara în vederea promovării
proiectului “Realizarea Muzeului CivilizaŃiei Dacice cu reabilitarea şi modernizarea
străzilor de acces, în municipiul Orăştie”.
Preşedintele de şedinŃă propune o pauză de 5 minute pentru a fi semnate cele 4
hotărâri de consiliu, ce urmează a fi transmise către Consiliul JudeŃean Hunedoara.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că, săptămâna viitoare va trebui să Ńinem o nouă
şedinŃă de consiliu, întrucât trebuie modificat acordul de parteneriat încheiat între
Municipiul Orăştie şi Spitalul Municipal Orăştie pentru realizarea proiectului privind
modernizarea Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Municipal Orăştie
prin dotare, echipare şi mobilare, ce a fost aprobat prin HCL nr.115/2018, ca urmare a
clarificărilor solicitate. Totodată, pe ordinea de zi va fi supus dezbaterii şi proiectul de
hotărâre prin care se va propune rectificarea bugetului local al municipiului Orăştie pe
anul 2018.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului privind aprobarea
conturilor de execuŃie bugetară şi a situaŃiilor financiare anuale pe anul 2017.
D-na director economic Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia
economică.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre a
fost avizat favorabil.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.121/2018 privind aprobarea conturilor de execuŃie
bugetară şi a situaŃiilor financiare anuale pe anul 2017.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
completarea Programului anual al achiziŃiilor publice pentru anul 2018 aprobat prin
HCL nr.67/2018.
D-na Ardean Tatiana prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică –
Compartiment achiziŃii publice.
D-nii consilieri Paşca Ioan şi Dungan Dorian dau citire, pe rând, rapoartelor de
avizare ale comisiei economice şi al comisiei pentru servicii şi comerŃ.
D-l viceprimar arată că, întrucât nu există acoperire bugetară pentru cele 3 poziŃii
propuse pentru completarea Programului achiziŃiilor publice, acestea nu pot fi
aprobate prin prezentul proiect. În acest sens, dânsul propune completarea
programului cu o nouă poziŃie, nr.97 - „Procurare şi montare echipamente de joacă
pentru copii”, valoare 37.013 lei fără T.V.A”, urmând ca articolul 2 să se modifice în
4

sensul celor arătate.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea amendamentului şi a
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Amendamentul d-lui viceprimar se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi este aprobat cu
unanimitate de voturi.
Se adoptă Hotărârea nr.122/2018 privind completarea Programului anual al
achiziŃiilor publice pentru anul 2018 aprobat prin HCL nr.67/2018.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea deplasării unei delegaŃii a Municipiului Orăştie în oraşul înfrăŃit
Helmstedt – Germania în perioada 28 iunie – 1 iulie 2018.
D-na ec.Doboş Carmen dă citire raportului întocmit de compartimentul de
specialitate.
D-l consilier Paşca Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei economice.
Preşedintele de şedinŃă solicita consilierilor locali să facă propuneri nominale
pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului local care va face parte din
delegaŃie.
D-l viceprimar łambă Alin Adam îl propune pe d-l consilier Paşca Ioan.
D-l consilier Popa Dorin Ioan propune pe d-l consilier Molocea Mihai Iulian.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, potrivit art.45, alin.(5) din Legea
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, proiectele de hotărâre cu privire la persoane se vor lua întotdeauna prin vot
secret. În consecinŃă, d-l secretar propune o pauză de 10 minute pentru a întocmi
buletinele de vot.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre
este de 10 voturi.
După pauză, d-l secretar prezintă buletinul de vot şi explică procedura după care
se va desfăşura votul.
În continuare, d-l secretar înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, câte un
buletin, fiecărui consilier, care intră în cabina special amenajată, apoi introduce
buletinul de vot în urnă. Cabina de vot şi urna se află în faŃa consilierilor.
După încheierea votării, preşedintele de şedinŃă procedează la deschiderea urnei
în faŃa consilierilor, deschide fiecare buletin de vot şi le arată cum s-a votat, apoi îl
pune pe masa prezidiului.
Apoi, preşedintele de şedinŃă şi d-l secretar procedează la numărarea voturilor în
public şi întocmesc un proces verbal constatator al rezultatului votării, arătând că cei
18 consilieri prezenŃi au votat. In urma votului, d-l consilier Pasca Ioan a obŃinut 12
voturi „pentru”, iar d-l consilier Molocea Mihai Iulian 6 voturi „pentru”, în consecinŃă
d-l consilier Paşca Ioan va fi reprezentantul Consiliului local în delegaŃia
susmenŃionată.
D-l secretar arată că, trebuie hotărât de cine va fi condusă delegaŃia, de d-l
primar sau de d-l viceprimar.
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D-l consilier Stoica Constantin Nicolae este de părere că, nu este normal ca din
delegaŃie să facă parte doar un singur reprezentant al Consiliului local şi de ce este
nevoie de doi translatori pentru restul delegaŃiei.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că, datorită agendei destul de încărcate sunt şanse
foarte mici de a onora invitaŃia municipalităŃii din Helmstedt şi propune ca delegaŃia
să fie condusă de d-l viceprimar łambă Alin Adam.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în
unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.123/2018 privind aprobarea deplasării unei delegaŃii a
Municipiului Orăştie în oraşul înfrăŃit Helmstedt – Germania în perioada 28 iunie – 1
iulie 2018.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
modificarea Organigramei şi Statului de funcŃii ale Serviciului Public de AsistenŃă
Socială Orăştie.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală – Compartiment Resurse umane.
D-l consilier Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie locala,
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.124/2018 privind modificarea Organigramei şi
Statului de funcŃii ale Serviciului Public de AsistenŃă Socială Orăştie.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea schimbului de terenuri între Municipiul Orăştie şi SC Timco S.A.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier łambă Alin Adam dă citire, pe rând, rapoartelor de avizare ale
comisiei economice şi al comisiei pentru urbanism.
D-l consilier Bulz Dionisie întreabă unde sunt situate cele două terenuri care ne
sunt oferite în compensaŃie. I se răspunde de către d-l secretar care arată că, cele două
terenuri sunt situate în Dealul Bemilor în vecinătatea păşunii proprietatea
municipiului Orăştie şi ca suprafaŃă sunt mai mari comparativ cu terenurile noastre,
deci schimbul este convenabil municipalităŃii.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian este de părere că, acest schimb este oportun,
însă trebuie analizat dacă este echitabil, noi cedăm terenuri care sunt ca şi poziŃie mult
mai bună şi primim la schimb terenuri într-o zonă mai slabă ca valoare. În aceeaşi
ordine de idei, trebuie Ńinut cont de faptul că, suntem administratorii bunurilor
proprietatea municipalităŃii şi trebuie să fim atenŃi din acest punct de vedere şi din
punctul de vedere al grupului liberal, acest schimb nu este atât de echitabil pentru
comunitate.
D-l consilier Paşca Ioan este de părere că, trebuie să sprijinim investitorii pe cât
este posibil şi să încercăm să nu frânăm investiŃiile în zonă.
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D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 13 voturi.
Acesta se supune la vot fiind consemnate 12 voturi „pentru”, iar
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consilieri s-au abŃinut, proiectul de hotărâre este respins, întrucât nu a fost întrunit
cvorumul legal de 2/3 din numărul consilierilor în funcŃie.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind acceptarea donaŃiei unor terenuri intravilane situate în municipiul Orăştie,
str.Mureşul, zona Cimitir Nou.
D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie locală,
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre
este de 13 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.125/2018 privind acceptarea donaŃiei unor terenuri
intravilane situate în municipiul Orăştie, str.Mureşul, zona Cimitir Nou.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea preŃurilor de pornire la licitaŃie pentru masa lemnoasă pe picior din fondul
forestier proprietatea publică a municipiului Orăştie pentru anul 2018.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier Pasca Ioan da citire raportului de avizare al comisiei economice.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.126/2018 privind aprobarea preŃurilor de pornire la
licitaŃie pentru masa lemnoasă pe picior din fondul forestier proprietatea publică a
municipiului Orăştie pentru anul 2018.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
alegerea preşedintelui de şedinŃă pe perioada iunie – august 2018.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie locală,
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
Preşedintele de şedinŃă solicită consilierilor locali să facă propuneri nominale în
acest sens.
D-l consilier łambă Alin Adam îl propune pe d-l consilier Paşca Ioan.
D-l consilier Bulz Dionisie îl propune pe d-l consilier Pîndărelu Nicolae, acesta
din urmă refuză propunerea făcută.
D-l consilier Popa Dorin Ioan îl propune pe d-l consilier Molocea Mihai Iulian.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre
este de 10 voturi.
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Propunerea d-lui consilier łambă Alin Adam se supune la vot fiind consemnate
12 voturi „pentru”, iar 6 consilieri s-au abŃinut de la vot.
Propunerea d-lui consilier Popa Dorin Ioan se supune la vot fiind consemnate 6
voturi „pentru”, iar 12 consilieri s-au abŃinut de la vot.
În consecinŃă, d-l consilier Paşca Ioan va conduce şedinŃele Consiliului local
pentru următoarele 3 luni.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.127/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pe
perioada iunie – august 2018.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind propunerea restituirii unor terenuri foştilor proprietari.
D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier Petre Radu OnuŃ prezintă raportul de avizare al comisiei pentru
administraŃie locală.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 13 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.128/2018 privind propunerea restituirii unor terenuri
foştilor proprietari.
În continuare, d-na consilier Chira Adriana expune motivele iniŃierii împreună cu
d-l consilier Molocea Mihai Iulian a proiectului de hotărâre privind acordarea unui
stimulent financiar pentru nou-născuŃi arătând că, o hotărâre în acest sens a fost
adoptată de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, care a hotărât acordarea unui
stimulent financiar în suma de
2.500 lei. În aceeaşi ordine de idei, dânsa mai arată
că, în fiecare an sunt cu 100 de naşteri mai puŃin faŃă de anul precedent.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, în urma discuŃiilor purtate, comisia economică
nu a avizat proiectul de hotărâre, aceasta propunând amânarea proiectului de hotărâre.
D-na consilier Cîndea LenuŃa Aurelia arată că, în comisia pentru învăŃământ,
sănătate, sport, cultură şi culte, proiectul de hotărâre nu a fost avizat fiind consemnate
2 voturi ”pentru” si 3 voturi „împotrivă”.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, problema natalităŃii, care este in
scădere, este o realitate, nu doar la nivelul Orăştiei, ci şi la nivelul întregii Ńări şi prin
iniŃierea acestui proiect se doreşte a se acorda un ajutor financiar familiilor, acesta
este oportun şi binevenit pentru a compensa o parte din cheltuielile pe care acestea le
au cu venirea pe lume a unui copil. În aceeaşi ordine de idei, arată că, de exemplu
autorităŃile din comuna Almaşul Mare, acordă un ajutor în cuantum de 1000 EURO,
familiilor care se stabilesc pe teritoriul localităŃii.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, s-a făcut un calcul cât ar însemna ca efort
financiar acordarea acestui stimulent, iar suma necesară este de
6 miliarde lei
vechi, deci este un efort financiar deloc de neglijat.
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D-l secretar Teodor Iordan arată că, nu a avizat proiectul de hotărâre, deoarece
acesta încalcă prevederile art.14, alin.(4) din Legea finanŃelor publice locale
nr.273/2006, potrivit căruia „Nicio cheltuială din fonduri publice nu poate fi angajată,
ordonanŃată şi plătită, dacă nu este aprobată, potrivit legii şi dacă nu are prevederi
bugetare şi surse de finanŃare”. Dânsul mai arată că, în cuprinsul proiectului de
hotărâre nu se prevede sursa de finanŃare a stimulentului financiar propus sau sursa de
acoperire ulterioară a diminuării veniturilor bugetare şi care ar fi impactul financiar
asupra bugetului local.
D-l consilier Molocea Mihai arată că, dânsul nu îşi primeşte salariul de la
Serviciul Public Comunitar Local de EvidenŃă a Persoanelor sau de la Serviciul Public
de AsistenŃă Socială, acestea dispunând de toate date necesare.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian propune ca hotărârea să intre în vigoare
începând cu data de 1 ianuarie 2019.
D-l viceprimar arată că, există un amendament al comisiei prin care s-a propus
amânarea proiectului de hotărâre şi care trebuie supus la vot.
D-l primar Ovidiu Bălan consideră că, hotărârea are aplicare anuală, nu se ştie
sursa bugetară, trebuie ca această cheltuială să fie prevăzută în buget, care nu este
prinsă în bugetul pe anul în curs.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, dacă proiectul de hotărâre va fi
aprobat astăzi, suma respectiva va trebui prevăzută în bugetul local al anului viitor şi
luată în calcul la construcŃia acestuia.
D-l consilier Popa Dorin Ioan arată că, pentru proiectele de finanŃare sau pentru
lucrări de investiŃii, se alocă bani de la buget, care vor greva şi bugetul anul viitor sau
se pot prevede bani printr-o eventuală rectificare bugetară.
D-na consilier Roşu Mariana Dorina este de părere că, ar fi trebuit făcută o
analiză amănunŃită a acestei probleme, cu toate implicaŃiile care decurg din aceasta.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
amendamentelor şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Amendamentul d-lui consilier Molocea Mihai Iulian este supus la vot, fiind
consemnate 6 voturi „pentru”, iar 12 consilieri s-au abŃinut de la vot.
Amendamentul comisiei economice se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi
„pentru”, iar 6 consilieri s-au abŃinut de la vot.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, proiectul de hotărâre a fost amânat pe motiv de
nelegalitate.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
modificarea notei conceptuale şi a temei de proiectare pentru obiectivul de investiŃii
„Reabilitarea şi modernizarea străzilor Nicolae Bălcescu (tronson 2), Nicolae Iorga,
Ion Creangă, CetăŃii din municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara” aprobate prin HCL
nr.56/2018.
D-na ec.Doboş Carmen prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre a
fost avizat favorabil.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre
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este de 10 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.129/2018 privind modificarea notei conceptuale şi a
temei de proiectare pentru obiectivul de investiŃii „Reabilitarea şi modernizarea
străzilor Nicolae Bălcescu (tronson 2), Nicolae Iorga, Ion Creangă, CetăŃii din
municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara” aprobate prin HCL nr.56/2018.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind acceptarea donaŃiei unui teren intravilan situat în municipiul Orăştie,
str.Horea, nr.44.
D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier Petre Radu OnuŃ prezintă raportul de avizare al comisiei pentru
administraŃie locală.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 13 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.130/2018 privind acceptarea donaŃiei unui teren
intravilan situat în municipiul Orăştie, str.Horea, nr.44.
În încheierea şedinŃei, d-l jr.Moş Marius răspunde interpelării formulate de d-l
consilier Stoica Constantin Nicolae prin care a solicitat să fie prezentate măsurile
legale care au fost luate împotriva conducătorilor auto care au parcat în zonele
interzise la intersecŃia str.Unirii cu str.Arcului şi M.Kogălniceanu. Dânsul arată că,
PoliŃia Locală nu are atribuŃii privind fluenŃa circulaŃiei pe drumurile naŃionale,
aceasta fiind de competenŃa PoliŃiei Române, cu toate acestea se va urmări, ca pe
drumurile adiacente, respectiv str.Arcului şi M.Kolgăniceanu să nu se parcheze
autovehicule, care să obtureze vizibilitatea.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, în programul manifestărilor culturalartistice ce a fost aprobat la începutul acestui an, este prevăzută acŃiunea prin care
sunt sărbătorite familiile care au împlinit 50 de căsnicie şi doreşte să ştie care este
motivul pentru care aceasta nu a fost organizată. I se răspunde de către d-l secretar
care arată că, în urma controlului efectuat de Curtea de Conturi, aceasta ne-a atras
atenŃia cu privire la faptul că nu există o bază legală specifică în acest sens şi se caută
o soluŃie pentru organizarea acestei manifestări.
D-l consilier Molocea Mihai arată că, în luna iunie a anului trecut a fost aprobata
preluarea în folosinŃă gratuită prin contract de comodat a imobilului unde a funcŃionat
cantina SC Chimica SA Orăştie, iar contractul care a fost încheiat pe o perioada de 6
luni, între timp a expirat şi întreabă cum putem să folosim acel spaŃiu, care a fost
amenajat ca şi capelă, ni s-a spus la aceea dată, că este ceva temporar până se
finalizează lucrările la noua capelă, atâta timp cât nu s-a aprobat prelungirea
respectivului contract. D-l secretar arată că, este posibil ca, în contract să fie prevăzută
o clauză prin care acesta să poată fi prelungit prin act adiŃional, de aceea nu s-a
revenit în Consiliu pentru prelungirea contractului.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian întreabă care este motivul pentru care
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lucrările de construire a PieŃei „La Berze” nu au fost încă finalizate.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că, pe perioada de derulare a contractului din
cauza gerului din iarnă, contractul a fost suspendat şi prelungit ulterior cu această
perioadă.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian întreabă dacă Festivalul naŃional de literatură
şi grafică umoristică „Dacul Vesel” are cadrul legal de organizare. I se răspunde de
către d-l primar, care arată că, nu există niciun impediment legal din acest punct de
vedere.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, a fost contactat de o cunoştinŃă care ar dori
să participe la acest concurs, însă nu a găsit nicăieri regulamentul acestuia şi a aflat că
nu pot participa concurenŃi care au domiciliul în municipiul Orăştie, precum şi în
judeŃul Hunedoara. Din punctul de vedere al dânsului şi nu numai este un lucru
absurd, Consiliul local Orăştie a alocat suma de 30.000 lei şi orăştienii nu pot
participa.
D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, se va documenta în legătură cu acest
subiect, va lua legătură cu d-l Pistol şi cu organizatorii evenimentului şi aşteaptă pe
cei interesaŃi la sediul Primăriei pentru mai multe detalii.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinŃă,
prof.Stănculesc Valentin Silviu

Secretar,
jr.Teodor Iordan
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