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           ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
   CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 20.12.2018 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-l consilier local Sechi 
Dan Mihail. 
 La şedinŃă participă primar Ovidiu Bălan, viceprimar łambă Alin Adam, secretar 
Teodor Iordan, directori din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Orăştie şi mass-media locală. 
 Întrucât procesul verbal ale şedinŃei ordinare din data de 29 noiembrie 2018 a 
fost pus la dispoziŃia consilierilor, d-l secretar Teodor Iordan întreabă dacă există 
obiecŃii cu privire la acesta. D-l consilier Stoica Constantin arată că, persoana care 
întocmeşte procesul verbal are obligaŃia să consemneze întocmai discuŃiile care au loc 
în cadrul şedinŃelor de consiliu local şi nu să noteze părerile personale, aşa cum este 
cazul la prezentul procesul verbal care este supus aprobării. D-l consilier Molocea 
Mihai Iulian arată că, în şedinŃa precedentă s-a afirmat ca Partidul Social Democrat a 
achiziŃionat un stadion, lucru care nu este consemnat in procesul verbal. D-l consilier 
Paşca Ioan arată că, s-a afirmat că în perioada guvernării Partidului Social Democrat a 
fost achiziŃionat la Orăştie un stadion, în schimb în perioada majorităŃii Partidului 
Democrat a fost distrus un stadion.     
 Procesul verbal este supus la vot şi aprobat cu 13 voturi „pentru”, iar     5 
consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, obiecŃiile cu privire la procesul 
verbal trebuie consemnate şi supuse aprobării şi modificat în consecinŃă respectivul 
document. 
 Preşedintele de şedinŃă, d-l consilier Pasca Ioan prezintă următorul proiect al 
ordinii de zi :  
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului 
Orăştie pe anul 2018. 
 2.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019. 
 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Anual de AcŃiune privind 
serviciile sociale pe anul 2019 la nivelul municipiului Orăştie. 
 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziŃii publice a  
Municipiului Orăştie pentru anul 2019. 
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 5.Proiect de hotărâre privind însuşirea contractului de achiziŃie publică având ca 
obiect „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 
Centru/Bârcea Mare constând în: - colectarea separată şi transportul separat al 
deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare din cadrul proiectului „Sistem Integrat 
de Management al Deşeurilor în JudeŃul Hunedoara”. 
 6.Proiect de hotărâre privind  stabilirea salariilor de bază ale funcŃionarilor 
publici şi ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaŃionale 
“AdministraŃie” din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Orăştie şi 
Serviciile publice subordonate Consiliului Local al municipiului Orăştie. 
 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a 
impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, nr.2 din municipiul Orăştie.    
 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a 
impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, nr.42 din municipiul Orăştie. 
 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a 
impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.O.Goga, nr.1 din municipiul Orăştie.
  
 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a 
impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Erou Munteanu Ovidiu Nicolae, nr.35 
din municipiul Orăştie. 
 11.Proeict de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a 
impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Gheorghe Doja, nr.82 din municipiul 
Orăştie. 
 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a 
impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Viilor, nr.44 din municipiul Orăştie. 
 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a 
impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.D.Stanca, nr.38 din municipiul Orăştie. 
 14.Proiect de hotărâre  privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, 
a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.M.Kogălniceanu, nr.69A din 
municipiul Orăştie. 
 15.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a 
impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, nr.99 din municipiul Orăştie. 
 16.Proiect de hotărâre  privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, 
a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.dr.I.Mihu, nr.2-3 din municipiul 
Orăştie. 
 17.Proiect de hotărâre  privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, 
a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.dr.I.Mihu, nr.4 din municipiul 
Orăştie. 
 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a 
impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Mureşului, bloc nr.8 din municipiul 
Orăştie. 
 19.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a 
impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, nr.6 din municipiul Orăştie. 
 20.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a 
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impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Luncii, nr.3 din municipiul Orăştie. 
 21.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a 
impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.9 Mai, nr.23 din municipiul Orăştie. 
 22.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a 
impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Ghe.Lazăr, nr.2 din municipiul Orăştie. 
 23.Proiect de hotărâre  privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, 
a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.M.Eminescu, nr.5 din municipiul 
Orăştie. 
 24.Proiect de hotărâre  privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, 
a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.dr.A.Vlad, nr.4 din municipiul 
Orăştie. 
 25.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a 
impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.I.Creangă, nr.1 din municipiul Orăştie. 
 26.Proiect de hotărâre privind  aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, 
a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.N.Bălcescu, nr.2 din municipiul 
Orăştie. 
 27.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a 
impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Pricazului, bl.40, sc.E din municipiul 
Orăştie. 
 28.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a 
impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.M.Eminescu, nr.8 din municipiul 
Orăştie. 
 29.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a 
impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.George Coşbuc, nr.12 din municipiul 
Orăştie. 
 30.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a 
impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.D.Stanca, nr.10 din municipiul Orăştie.  
 
 31.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a 
impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.O.Goga, nr.17 din municipiul Orăştie. 
 32.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a 
impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Viitorului, bloc nr.27 din municipiul 
Orăştie. 
 33.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a 
impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Luncii, f.n din municipiul Orăştie. 
 34.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a 
impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Târgului, nr.25 din municipiul Orăştie. 
 În afara ordinii de zi, d-l primar propune : 
 35.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuŃiei bugetelor pe trimestrul IV al 
anului 2018. 
 36.Proiect de hotărâre privind completarea Programului anual al achiziŃiilor 
publice pentru anul 2018 aprobat prin HCL nr.67/2018. 
 37.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaŃie publică a 
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unui teren proprietatea municipiului Orăştie situat în municipiul Orăştie, str.Codrului. 
 38.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.117/2018 referitoare la 
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”. 
 39.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.118/2018 referitoare la  
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”. 
 40.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.119/2018 referitoare la 
aprobarea devizului general centralizat şi a fişei pentru proiectul „Realizarea 
Muzeului CivilizaŃiei Dacice cu reabilitarea şi modernizarea străzilor de acces, în 
municipiul Orăştie”. 
 41.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Realizarea Muzeului 
CivilizaŃiei Dacice cu reabilitarea şi modernizarea străzilor de acces în municipiul 
Orăştie”.  
 42.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.27/2018 referitoare la 
aprobarea însuşirii raportului de evaluare şi a cumpărării construcŃiilor aparŃinând 
S.C. Activitatea Goscom S.A. situate în PiaŃa Victoriei, nr.19 din municipiul Orăştie. 
 Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerile ulterioare se supune la vot şi se 
aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
  D-l viceprimar łambă Alin Adam propune discutarea proiectului de hotărâre de 
la punctul 5, fiind necesară comunicarea în cursul zilei de astăzi a hotărârii către 
AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a 
Deşeurilor” Hunedoara. 
 Preşedintele de şedinŃă supune la propunerea d-lui viceprimar, aceasta fiind 
aprobată cu unanimitate de voturi. 
 D-l primar Ovidiu Bălan prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind însuşirea contractului de achiziŃie publică având ca obiect „Delegarea 
gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare 
constând în: - colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al 
deşeurilor similare din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al 
Deşeurilor în JudeŃul Hunedoara”. 
 D-l director Costoiu Călin dă citire raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l consilier Petre Radu OnuŃ arată că, în cadrul comisiei pentru administraŃie 
locală, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l viceprimar arată că, în urma adresei nr.2052/18.12.2018 a A.D.I S.I.G.D 
Hunedoara este necesară completarea proiectului de hotărâre, după cum urmează : 
preambulul proiectului de hotărâre se va completa cu Hotărârea Consiliului JudeŃean 
nr.329/2018. Totodată, proiectul de hotărâre se completează cu 3 noi articole, care vor 
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avea următorul cuprins : 
 „Art.4 : Se aprobă modificarea prin Act adiŃional a Contractului de delegare a 
gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare. 
 Art.5 : Se aprobă Actul adiŃional nr.1 la contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare, care face parte 
integrantă din actul adiŃional, acesta constituind anexa nr.2 la prezenta hotărâre. 
 Art.6 : Se acordă mandat Preşedintelui AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor, judeŃul Hunedoara”, să semneze în 
numele şi pentru Municipiul Orăştie, actul adiŃional la contractul de delegare a 
gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare cu 
nr.1760/760/27.11.2018, act adiŃional prevăzut în anexa nr.2 la prezenta hotărâre”. 
 D-l consilier Molocea Mihai Iulian întreabă dacă în preŃul care se aprobă prin 
acest proiect de hotărâre este inclusă şi taxa de depozitare. I se răspunde de către d-l 
director Costoiu Călin, care arată că, din discuŃiile purtate cu reprezentanŃii 
operatorului, preŃul propus prin prezentul proiect de hotărâre este cel care se va achita 
de către populaŃie, iar taxa de depozitare cade în sarcina operatorului. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
amendamentelor şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 
 Amendamentele d-lui viceprimar sunt supuse, pe rând, la vot, acestea fiind 
aprobate cu unanimitate de vot. 
 Proiectul de hotărâre în forma completată este supus la vot şi aprobat în 
unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.301/2018 privind însuşirea contractului de achiziŃie 
publică având ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de 
colectare 3 Centru/Bârcea Mare constând în: - colectarea separată şi transportul 
separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare din cadrul proiectului 
„Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în JudeŃul Hunedoara”. 
 În continuare, preşedintele de şedinŃă propune discutarea proiectelor de hotărâre 
în următoarea ordine, punctul nr.1, nr.35, nr.37, nr.2, nr.3, nr.4, nr.36, nr.6, nr.42 şi de 
la nr.38 la nr.41, urmând ca apoi să se discute în ordine de la punctul 7 până la punctul 
34. . 
 Propunerea preşedintelui de şedinŃă se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate 
de voturi. 
 În continuare, sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Orăştie pe anul 2018. 
 D-na director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică. 
 D-l consilier łambă Alin Adam arată că, în cadrul comisiei economice proiectul 
de hotărâre a fost avizat, cu următorul amendament şi anume, la partea de venituri se 
majorează capitolul 040204 „Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetelor locale” cu suma de 125,00 mii lei, iar capitolul 4202 
”SubvenŃii de la bugetul de stat”, respectiv subcapitolul 420265 „FinanŃarea 
Programului NaŃional de Dezvoltare Locală” se diminuează cu suma de 640,00 mii 
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lei. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea amendamentului şi a 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 D-l consilier Stoica Constantin Nicolae dă citire primului aliniat din raportul 
primarului şi arată că, din punctul de vedere al dânsului, nu înŃelege exact ce se 
propune, este greu de înŃeles ce s-a dorit a se exprima prin respectiva frază. 
 Preşedintele de şedinŃă arată că, respectivul aliniat este scris şi explicat în limbaj 
contabil. 
 Amendamentul comisiei economice se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate 
de voturi. 
 Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în 
unanimitate. 
 Este adoptată Hotărârea nr.302/2018 privind aprobarea rectificării bugetului local 
al municipiului Orăştie pe anul 2018. 
 
 În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre  privind 
aprobarea execuŃiei bugetelor pe trimestrul IV al anului 2018. 
 D-na director economic Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia 
economică. 
 D-l consilier łambă Alin Adam arată că, în comisia economică, proiectul de 
hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.303/2018 privind aprobarea execuŃiei bugetelor pe 
trimestrul IV al anului 2018. 
 În continuare sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea concesionării prin licitaŃie publică a unui teren proprietatea municipiului 
Orăştie situat în municipiul Orăştie, str.Codrului. 
 D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia  tehnică. 
 D-l consilier łambă Alin Adam arată că, în comisia economică, proiectul de 
hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Preşedintele de şedinŃă solicită să se facă propuneri nominale pentru desemnarea 
membrilor comisiei de licitaŃie. 
 D-l viceprimar łambă Alin Adam propune ca din comisie să facă parte următorii 
consilieri locali : Stănculesc Valentin Silviu, Roşu Dorina Mariana, Pîndărelu Nicolae 
şi Pasca Ioan. 
 D-l consilier Molocea Mihai Iulian îl propune pe d-l consilier Popa Dorin Ioan, 
ca membru în comisia sus amintită.   
 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 



 7 

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 buletinele de vot şi explică procedura după care 
se va desfăşura votul.   
  În continuare, d-l secretar înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, fiecărui 
consilier, câte un buletin de vot pentru desemnarea reprezentanŃilor Consiliului local 
în comisia de licitaŃie, 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 procesul verbal constatator al rezultatului votării, arătând că cei 
18 consilieri prezenŃi au votat fiind înregistrate următoarele rezultate : Stănculesc 
Valentin Silviu – 18 voturi „pentru”, Roşu Dorina Mariana – 18 voturi „pentru”, 
Pîndărelu Nicolae – 18 voturi „pentru”, Paşca Ioan – 18 voturi „pentru” şi Popa Dorin 
Ioan – 18 voturi „pentru”. 
 Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în 
unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.304/2018 privind aprobarea concesionării prin licitaŃie 
publică a unui teren proprietatea municipiului Orăştie situat în municipiul Orăştie, 
str.Codrului. 
 D-na consilier Ştefănie Maria cere permisiunea de a se retrage de la lucrările 
şedinŃei, deoarece trebuie să fie prezentă la o şedinŃă la Inspectoratul Şcolar JudeŃean 
Hunedoara. 
 Preşedintele de şedinŃă supune la vot solicitarea d-nei consilier Ştefănie Maria, 
aceasta fiind aprobată cu unanimitate de voturi. 
 În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019. 
 D-na ec.Căstăian Dina prezintă raportul întocmit de Serviciul Impozite şi taxe 
locale. 
 D-l consilier łambă Alin Adam dă citire raportului de avizare al comisiei 
economice. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.305/2018  privind stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale pe anul 2019. 
 În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea Planului Anual de AcŃiune privind serviciile sociale pe anul 2019 la nivelul 
municipiului Orăştie. 
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 D-na director Oltean Mihaela prezintă raportul întocmit de Serviciul Public de 
AsistenŃă Socială Orăştie. 
 D-na consilier Cîndea LenuŃa Aurelia arată că, în comisia pentru învăŃământ, 
sănătate, sport, cultură şi culte, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 9 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.306/2018  privind aprobarea Planului Anual de AcŃiune 
privind serviciile sociale pe anul 2019 la nivelul municipiului Orăştie. 
 
 În continuare sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea Strategiei anuale de achiziŃii publice a  Municipiului Orăştie pentru anul 
2019. 
 D-na Ardean Tatiana dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică – 
Compartiment achiziŃii publice. 
 D-nii consilier łambă Alin Adam şi Stănculesc Valentin Silviu prezintă, pe rând, 
rapoartele de avizare ale comisiei economice şi al comisiei pentru servicii şi comerŃ. 
 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.307/2018 privind aprobarea Strategiei anuale de 
achiziŃii publice a  Municipiului Orăştie pentru anul 2019. 
 În continuare sunt arătate 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-l consilier łambă Alin Adam arată că, în comisia economică, proiectul de 
hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.308/2018 privind completarea Programului anual al 
achiziŃiilor publice pentru anul 2018 aprobat prin HCL nr.67/2018. 
 În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind  
stabilirea salariilor de bază ale funcŃionarilor publici şi ale personalului contractual 
din cadrul familiei ocupaŃionale “AdministraŃie” din Aparatul de specialitate al 
Primarului Municipiului Orăştie şi Serviciile publice subordonate Consiliului Local al 
municipiului Orăştie. 
 D-l secretar Teodor Iordan prezintă raportul întocmit de Compartimentul Resurse 
umane. 
 D-l consilier łambă Alin Adam arată că, în comisia economică, proiectul de 
hotărâre a fost avizat favorabil. 
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 D-l consilier Bulz Dionisie arată că în organigramă sunt unele servicii care sunt 
subordonate Consiliului local şi întreabă cum sunt acesta efectiv subordonate 
Consiliului local. I se răspunde de către d-l secretar care arată că, serviciile publice de 
interes local : S.P.A.S, S.P.G.M şi S.P.C.L.E.P sunt înfiinŃate prin hotărâri ale 
Consiliului local al municipiului Orăştie fără personalitate juridică. Acestea 
funcŃionează în baza legii şi a unui Regulament propriu de organizare şi funcŃionare 
aprobat prin hotărâre de consiliu local. De asemenea, organigrama şi statul de funcŃii 
ale acestora sunt aprobate prin hotărâre de consiliu local. Conducătorii acestora sunt 
obligaŃi să prezinte în faŃa Consiliului local rapoarte de activitate, iar Consiliul local 
poate adopta unele măsuri pentru buna funcŃionare a acestora. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 9 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi „pentru”, iar                 5 
consilieri s-au abŃinut de la vot.  
 Este adoptată Hotărârea nr.309/2018  privind  stabilirea salariilor de bază ale 
funcŃionarilor publici şi ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaŃionale 
“AdministraŃie” din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Orăştie şi 
Serviciile publice subordonate Consiliului Local al municipiului Orăştie. 
 În continuare sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre   privind 
modificarea HCL nr.27/2018 referitoare la aprobarea însuşirii raportului de evaluare şi 
a cumpărării construcŃiilor aparŃinând                  S.C. Activitatea Goscom S.A. situate 
în PiaŃa Victoriei, nr.19 din municipiul Orăştie.  
 D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l consilier łambă Alin Adam arată că, în comisia economică, proiectul de 
hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l 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.310/2018 privind modificarea HCL nr.27/2018 referitoare 
la aprobarea însuşirii raportului de evaluare şi a cumpărării construcŃiilor aparŃinând 
S.C. Activitatea Goscom S.A. situate în PiaŃa Victoriei, nr.19 din municipiul Orăştie.   
 În continuare sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre  privind 
modificarea HCL nr.117/2018 referitoare la 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 prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul 
Dezvoltare Locală şi Proiecte. 
 D-l consilier łambă Alin Adam dă citire raportului de avizare al comisiei 
economice. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 10 voturi. 
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 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.311/2018 privind modificarea HCL nr.117/2018 
referitoare la 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 sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
modificarea HCL nr.118/2018 referitoare la  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 łambă Alin Adam 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. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.312/2018 privind modificarea HCL nr.118/2018 
referitoare la  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 sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre  privind 
modificarea HCL nr.119/2018 referitoare la 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 dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul 
Dezvoltare Locală şi Proiecte. 
 D-l consilier łambă Alin Adam dă citire raportului de avizare al comisiei 
economice. 
 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.313/2018 privind modificarea HCL nr.119/2018 
referitoare la 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 sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea proiectului „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 łambă Alin Adam arată că, în comisia economică, proiectul de 
hotărâre a fost avizat favorabil. 
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 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.314/2018 privind aprobarea proiectului „Realizarea 
Muzeului CivilizaŃiei Dacice cu reabilitarea şi modernizarea străzilor de acces în 
municipiul Orăştie”. 
 În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită 
situată în str.Unirii, nr.2 din municipiul Orăştie.    
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia arhitect-şef. 
 D-l consilier łambă Alin Adam dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
urbanism. 
 D-l consilier Popa Dorin Ioan consideră că nu este normal să supraimpozităm pe 
unii cetăŃenii pentru starea necorespunzătoare în care se află imobilele pe care le deŃin 
în proprietate, din moment ce clădirea Primăriei, corpul nou e într-o situaŃie similară. 
Totodată, mai arată că, trebuie găsită o soluŃie pentru acei cetăŃeni care se află într-o 
astfel de situaŃie şi ar trebui să se înceapă cu imobilele din zona centrală şi mai apoi 
extins la toate zonele. În aceeaşi ordine de idei, arată că, nu este vina angajaŃilor care 
se ocupă de identificarea acestor imobile, este un volum mare de muncă, dar ar trebui 
ca notificările să se facă la început de an şi nu în a doua jumătate a acestuia. Totodată, 
mai arată că, de exemplu municipiul Sibiu amendează pe proprietarii care nu îşi 
reabilitează faŃadele şi nu le supraimpozitează, unii dintre cei care sunt pe această listă 
au demarat procedurile legale, deci au intenŃia de a le reface, deci trebuie să analizăm 
fiecare caz în parte şi să decidem în consecinŃă. 
 D-l secretar arată că, la întâlnirea anuală a secretarilor de municipii, l-a întrebat 
pe secretarul municipiului Oradea, ce măsuri au luat având în vedere că, localitatea 
arată foarte bine din punct de vedere arhitectural, iar răspunsul a fost că au procedat la 
supraimpozitarea imobilelor. În ceea ce priveşte imobilele supuse supraimpozitării 
acestea au fost identificate şi pe baza criteriilor aprobate de Consiliul local a fost 
stabilit punctajul fiind încadrate în consecinŃă. 
 D-l consilier Popa Dorin Ioan este de părere că, ar fi trebui modificate criteriile 
după care au fost stabilite punctajele. 
 D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, în anul 2017 s-a propus 
supraimpozitarea pe anumite puncte din municipiu, blocul 8  din str.Mureşul, bl.40 
din str.Pricazului, imobilul fostei fabrici „Vidra”, acum s-a extins la întreg oraşul. În 
aceeaşi ordine de idei arată că, este un raŃionament bun, dar pueril, în centru urbei este 
noul sediu al Primăriei şi este netencuit. 
 D-l consilier Bulz Dionisie arată că, avem aceste imobile propuse spre a fi 
supraimpozitate şi întreabă dacă nu au fost scăpate anumite imobile        care s-ar fi 
încadrat. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea arată că, la unele imobile care se încadrează în una din 
cele două categorii, proprietarii au demarat procedurile legale, aşa cum este cazul 
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imobilului nr.7 din str.Ghe.BariŃiu. 
 D-l consilier Popa Dorin Ioan întreabă de ce nu se dau mai bine amenzi, aşa cum 
procedează Primăria Sibiu, decât să se le supraimpozităm. I se răspunde de către d-l 
secretar care arată că, probabil au adoptat o hotărâre de consiliu în acest sens înainte 
de apariŃia în codul fiscal a  posibilităŃii supraimpozitării.   
 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 11 voturi „pentru”, iar                 6 
consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 Este adoptată Hotărârea nr.315/2018 privind aprobarea cuantumului de majorare 
în anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, nr.2 din 
municipiul Orăştie.    
 În continuare sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită 
situată în str.Unirii, nr.42 din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea dă citire raportului întocmit de DirecŃia arhitect-şef. 
 D-l consilier łambă Alin Adam arată că, în comisia pentru urbanism, proiectul 
de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 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 cu 13 voturi „pentru”, iar 4 
consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 Se adoptă Hotărârea nr.316/2018 privind aprobarea cuantumului de majorare în 
anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, nr.42 din 
municipiul Orăştie. 
 În continuare sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită 
situată în str.O.Goga, nr.1 din municipiul Orăştie.  
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia arhitect-şef. 
 D-l consilier łambă Alin Adam dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
urbanism. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi „pentru”, iar                 5 
consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 Este adoptată Hotărârea nr.317/2018 privind aprobarea cuantumului de majorare 
în anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.O.Goga, nr.1 din 
municipiul Orăştie.  
 În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită 
situată în str.Erou Munteanu Ovidiu Nicolae, nr.35 din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia arhitect-şef. 
 D-l consilier łambă Alin Adam arată că, în comisia pentru urbanism, proiectul 
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de hotărâre nu a fost avizat. 
 D-l consilier Pîndărelu Nicolae arată că, actualul proprietar a cumpărat imobilul 
în urma cu 6 luni, deci nu a avut timpul necesar să repare casa, dar între timp a 
început lucrările şi nu a fi normal să îl supraimpozităm.   
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi respins fiind consemnate            3 voturi 
„pentru”, 11 voturi „împotrivă”, iar 3 consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 În continuare sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită 
situată în str.Gheorghe Doja, nr.82 din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea dă citire raportului întocmit de DirecŃia arhitect-şef. 
 D-l consilier łambă Alin Adam arată că, în comisia pentru urbanism, 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 13 voturi „pentru”, un vot „împotrivă”, 
iar 3 consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 Este adoptată Hotărârea nr.318/2018 privind aprobarea cuantumului de majorare 
în anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Gheorghe Doja, nr.82 
din municipiul Orăştie. 
 În continuare sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită 
situată în str.Viilor, nr.44 din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia arhitect-şef. 
 D-l consilier łambă Alin Adam dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
urbanism. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 13 voturi „pentru” , iar 4 
consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 Se adoptă Hotărârea nr.319/2018  privind aprobarea cuantumului de majorare în 
anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Viilor, nr.44 din 
municipiul Orăştie. 
 În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită 
situată în str.D.Stanca, nr.38 din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia arhitect-şef. 
 D-l consilier łambă Alin Adam arată că, în comisia pentru urbanism, proiectul 
de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l consilier Pîndărelu Nicolae arată că, proprietarul a moştenit casa, are un venit 
lunar de 1.600 lei, deci în momentul de faŃă nu are veniturile necesare pentru a reface 
faŃada. 
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 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 respins fiind consemnate           7 voturi 
„pentru”, iar 9 consilieri s-au abŃinut de la vot.  
 În continuare sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită 
situată în str.M.Kogălniceanu, nr.69A din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea dă citire raportului întocmit de DirecŃia arhitect-şef. 
 D-l consilier łambă Alin Adam prezintă raportul de avizare al comisiei pentru 
urbanism. 
 D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, proprietarul imobilului este mort 
de 15 ani, iar soŃia acestuia care locuieşte singură are un venit de 657 lei/lună, deci nu 
are efectiv cu ce să repare casa. 
 D-l viceprimar arată că, trebuie să se respecte regulamentul de organizare şi 
funcŃionare a Consiliului local, d-l consilier Popa Dorin Ioan i s-a adresat 
necuviincios şi nu este normal un asemenea comportament. 
 D-l consilier Popa Dorin Ioan arată că, dânsul nu a încălcat regulamentul şi nu l-a 
jignit pe d-l viceprimar şi părăseşte sala de şedinŃe. 
 Preşedintele de şedinŃă îi atrage atenŃia că nu poate părăsi sala fără acordul 
Consiliului local. 
 D-l consilier Popa Dorin Ioan arată că, dânsul doreşte să se auto excludă de la 
lucrările şedinŃei. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se respinge cu 4 voturi „pentru”, 6 voturi „împotrivă” , 
iar 6  consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 În continuare sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită 
situată în str.Unirii, nr.99 din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia arhitect-şef. 
 D-l consilier  łambă Alin Adam arată că, în comisia pentru urbanism, proiectul 
de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 12 voturi „pentru”, iar 4 
consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 Se adoptă Hotărârea nr.320/2018 privind aprobarea cuantumului de majorare în 
anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, nr.99 din 
municipiul Orăştie. 
 În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită 
situată în str.dr.I.Mihu, nr.2-3 din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia arhitect-şef. 
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 D-l consilier łambă Alin Adam dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
urbanism. 
 D-na consilier Cîndea LenuŃa Aurelia arată că, ştie situaŃia proprietarilor, în urmă 
cu câŃiva ani familia s-a destrămat, veniturile s-au diminuat, dar între timp au reuşit să 
refacă gardul, iar în urmă cu 3 ani a fost scoasă la vânzare. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se respinge fiind consemnate 4 voturi „pentru”, 8 
voturi „împotrivă”, iar 4 consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 În continuare sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită 
situată în str.dr.I.Mihu, nr.4 din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea dă citire raportului întocmit de DirecŃia arhitect-şef. 
 D-l consilier łambă Alin Adam arată că, în comisia pentru urbanism, proiectul 
de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l consilier Molocea Mihai Iulian consideră că, facem un lucru inutil, atâta timp 
cât avem criteriile pe care le avem. I răspunde de către d-l secretar, care arată că, 
aceste criterii au fost aprobate de consiliul local, deci fiecare consilier votează după 
cum consideră de cuviinŃă. 
 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 cu 12 voturi „pentru”, iar 4 
consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 
 Se adoptă Hotărârea nr.321/2018 privind aprobarea cuantumului de majorare în 
anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.dr.I.Mihu, nr.4 din 
municipiul Orăştie. 
 În continuare sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită 
situată în str.Mureşului, bloc nr.8 din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia arhitect-şef. 
 D-l consilier łambă Alin Adam dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
urbanism. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu 15 voturi „pentru”, iar un consilier s-a 
abŃinut de la vot. 
 Este adoptată Hotărârea nr.322/2018 privind aprobarea cuantumului de majorare 
în anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Mureşului, bloc nr.8 
din municipiul Orăştie. 
 În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită 
situată în str.Unirii, nr.6 din municipiul Orăştie. 
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 D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia arhitect-şef. 
 D-l consilier łambă Alin Adam arată că, în comisia pentru urbanism, proiectul 
de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.  
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 12 voturi „pentru”, iar 4 
consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 Se adoptă Hotărârea nr.323/2018 privind aprobarea cuantumului de majorare în 
anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, nr.6 din 
municipiul Orăştie. 
 În continuare sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită 
situată în str.Luncii, nr.3 din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea dă citire raportului întocmit de DirecŃia arhitect-sef. 
 D-l consilier łambă Alin Adam prezintă raportul de avizare al comisiei pentru 
urbanism. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi „pentru”, iar                4 
consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 
 Este adoptată Hotărârea nr.324/2018 privind aprobarea cuantumului de majorare 
în anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Luncii, nr.3 din 
municipiul Orăştie. 
 În continuare sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită 
situată în str.9 Mai, nr.23 din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia arhitect-şef. 
 D-l consilier łambă Alin Adam arată că, în comisia pentru urbanism, proiectul 
de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 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.325/2018 privind aprobarea cuantumului de majorare în 
anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în        str.9 Mai, nr.23 din 
municipiul Orăştie. 
 În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită 
situată în str.Ghe.Lazăr, nr.2 din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia arhitect-şef. 
 D-l consilier łambă Alin Adam dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
urbanism. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
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proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.326/2018 privind aprobarea cuantumului de majorare 
în anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Ghe.Lazăr, nr.2 din 
municipiul Orăştie. 
 În continuare sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită 
situată în str.M.Eminescu, nr.5 din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea dă citire raportului întocmit de DirecŃia arhitect-şef. 
 D-l consilier łambă Alin Adam arată că, în comisia pentru urbanism, proiectul 
de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 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 cu 12 voturi „pentru”, iar 4 
consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 Se adoptă Hotărârea nr.327/2018 privind aprobarea cuantumului de majorare în 
anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.M.Eminescu, nr.5 din 
municipiul Orăştie. 
 În continuare sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre  privind 
aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită 
situată în str.dr.A.Vlad, nr.4 din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia arhitect-şef. 
 D-l consilier łamba Alin Adam dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
urbanism. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi „pentru”, iar                4 
consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 Este adoptată Hotărârea nr.328/2018 privind aprobarea cuantumului de majorare 
în anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.dr.A.Vlad, nr.4 din 
municipiul Orăştie. 
 În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită 
situată în str.I.Creangă, nr.1 din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia arhitect-şef. 
 D-l consilier łambă Alin Adam arată că, în comisia pentru urbanism, proiectul 
de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 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.329/2018 privind aprobarea cuantumului de majorare în 
anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.I.Creangă, nr.1 din 
municipiul Orăştie. 
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 În continuare sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre aprobarea 
cuantumului de majorare în anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în 
str.N.Bălcescu, nr.2 din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea dă citire raportului întocmit de DirecŃia arhitect-şef. 
 D-l consilier łambă Alin Adam prezintă raportul de avizare al comisiei pentru 
urbanism. 
 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 12 voturi „pentru”, iar                4 
consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 Este adoptată Hotărârea nr.330/2018 aprobarea cuantumului de majorare în anul 
2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.N.Bălcescu, nr.2 din 
municipiul Orăştie. 
 În continuare sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită 
situată în str.Pricazului, bl.40, sc.E din municipiului Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia arhitect-şef. 
 D-l consilier łambă Alin Adam arată că, în comisia pentru urbanism, proiectul 
de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 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.331/2018 privind aprobarea cuantumului de majorare în 
anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Pricazului, bl.40, sc.E din 
municipiul Orăştie. 
 În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită 
situată în str.M.Eminescu, nr.8 din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia arhitect-şef. 
 D-l consilier łambă Alin Adam dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
urbanism. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu 14 voturi „pentru”, iar                2 
consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 Este adoptată Hotărârea nr.332/2018 privind aprobarea cuantumului de majorare 
în anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.M.Eminescu, nr.8 din 
municipiul Orăştie. 
 În continuare sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită 
situată în str.George Coşbuc, nr.12 din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea dă citire raportului întocmit de DirecŃia arhitect-şef. 
 D-l consilier łambă Alin Adam arată că, în comisia pentru urbanism, proiectul 
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de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 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 cu 12 voturi „voturi”, iar 4 
consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 Se adoptă Hotărârea nr.333/2018 privind aprobarea cuantumului de majorare în 
anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.George Coşbuc, nr.12 din 
municipiul Orăştie. 
 În continuare sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită 
situată în str.D.Stanca, nr.10 din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia arhitect-şef. 
 D-l consilier łambă Alin Adam dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
urbanism. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi „pentru”, iar                 4 
consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 Este adoptată Hotărârea nr.334/2018 privind aprobarea cuantumului de majorare 
în anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.D.Stanca, nr.10 din 
municipiul Orăştie. 
 În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită 
situată în str.O.Goga, nr.17 din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia arhitect-şef. 
 D-l consilier łambă Alin Adam arată că, în comisia pentru urbanism, proiectul 
de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 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 cu 13 voturi „pentru”, iar 3 
consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 Se adoptă Hotărârea nr.335/2018 privind aprobarea cuantumului de majorare în 
anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.O.Goga, nr.17 din 
municipiul Orăştie. 
 În continuare sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită 
situată în str.Viitorului, bloc nr.27 din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea dă citire raportului întocmit de DirecŃia arhitect-şef. 
 D-l consilier łambă Alin Adam prezintă raportul de avizare al comisiei pentru 
urbanism. 
 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. 
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 Este adoptată Hotărârea nr.336/2018 privind aprobarea cuantumului de majorare 
în anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Viitorului, bloc nr.27 
din municipiul Orăştie. 
 În continuare sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită 
situată în str.Luncii, f.n din municipiul Orăştie. 
 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia arhitect-şef.  
 D-l consilier łambă Alin Adam arată că, în comisia pentru urbanism, proiectul 
de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 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 cu 12 voturi „pentru”, iar 4 
consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 Se adoptă Hotărârea nr.337/2018 privind aprobarea cuantumului de majorare în 
anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Luncii, f.n din municipiul 
Orăştie. 
 La ultimul punct al ordinii de zi sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre  privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a impozitului pe 
clădirea neîngrijită situată în str.Târgului, nr.25 din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia arhitect-şef. 
 D-l consilier łambă Alin Adam dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
urbanism. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.338/2018  privind aprobarea cuantumului de majorare 
în anul 2019, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Târgului, nr.25 din 
municipiul Orăştie. 
 În încheierea şedinŃei, preşedintele de şedinŃă îi dă cuvântul d-lui ing.Pistol 
Eugen, referent în cadrul Casei de Cultură „Alexandru GrozuŃă” pentru a oferi 
informaŃii cu privire la organizarea manifestărilor care au avut loc cu ocazia Zilei 
NaŃionale a României, ca urmare a solicitării formulate în cadrul comisiei economice 
de către d-l consilier Pîndărelu Nicolae. 
 D-l ing.Pistol Eugen arată că, manifestările dedicate sărbătorii Centenarului 
Marii Unirii şi a Zilei NaŃionale a României s-au desfăşurat pe durata a 3 zile. În data 
de 29 noiembrie a fost organizat un concert de coarde, care a avut loc la sala ASTRA, 
iar în data de 1 decembrie, după ceremoniile dedicate Zilei NaŃionale s-a desfăşurat un 
mic spectacol aviatic la care a participat un escadron de avioane, dar care nu implicat 
nicio cheltuială datorită cunoştinŃelor dânsului. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, programul manifestărilor îl ştim, se doreşte a se 
ştii cum a fost cheltuita suma şi pe ce anume, care a fost alocată de la bugetul local în 
acest scop. 
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 D-l ing.Pistol Eugen arată că, banii au fost cheltuiŃi pe bază de contract, în urma 
procedurii de achiziŃie publică a fost desemnată câştigătoare firma care a avut cea mai 
bună ofertă, respectiv o firmă din municipiul Hunedoara, din suma de 60.000 lei 
alocată în acest scop a fost cheltuita suma de 54.000 lei. 
 D-l consilier Pîndărelu Nicolae arată că, doreşte ca pentru şedinŃa viitoare să fie 
prezentat un raport detaliat, pentru a ştii pe ce s-au cheltuit banii. 
 D-l consilier Bulz Dionisie este de părere că, având în vedere că au fost alocaŃi 
bani de la bugetul local ar trebui să fie prezentat un raport financiar detaliat de către 
firma care a organizat evenimentul. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, dacă în oferta depusă pe S.E.A.P a fost 
prevăzută şi obligaŃia de a prezenta la final un raport financiar, acesta se va putea 
prezenta, în caz contrar nu este obligat. 
 D-na consilier Roşu Mariana Dorina este de părere că, ar trebui să se aducă artişti 
cunoscuŃi la aceste manifestări în acest fel cetăŃenii ar fi atraşi să vină în număr mult 
mai mare. 
 D-l consilier Pîndărelu Nicolae arată că, trebuie aduşi artişti cunoscuŃi şi ar dori 
să ştie dacă copiilor locali care au participat li s-a dat ceva sau nu, am cheltuit banii 
municipalităŃii ca sa fie plătiŃi artişti din alte părŃi. 
 D-l ing.Pistol Eugen arată că, copiilor li s-au oferit pachete cu dulciuri, iar restul 
artiştilor care au fost susŃinut programul artistic au fost plătiŃi de către organizator, 
dânsul s-a ocupat de organizarea manifestării la scenă şi a fost prezent de la ora 9,30 
până la ora 22,00. Totodată, dânsul mai arată că, în programul iniŃial era prevăzută şi 
organizarea unui joc de artificii, dar nu   s-a obŃinut aprobarea din partea I.S.U 
Hunedoara. În ceea ce priveşte aducerea unor nume sonore din lumea muzicală, cu 
aceştia trebuia luată legătura cu câteva luni înainte de eveniment, dacă ne hotărâm 
doar cu câteva săptămâni înaintea acestuia este destul de dificil să îi putem angaja, 
deoarece ei au alte angajamente stabilite din timp. 
 D-l consilier Paşca Ioan propune ca, d-l Pistol să întocmească bugetul aferent 
manifestărilor pentru anul viitor şi să se vina cu proiectul acestuia spre a fi aprobat de 
consiliul local. În ceea ce priveşte Târgul de Crăciun să încercăm să atragem 
comercianŃii, să le oferim unele facilitaŃi, cu obligaŃia de a fi prezenŃi în special în 
zilele în care sunt manifestări artistice.   
 D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, dânsul a solicitat cu ocazia 
şedinŃei comisiilor de specialitate din luna noiembrie, să se prezinte un raport 
financiar-contabil al C.S.M „Dacia Orăştie 2010”, pentru a ştii care au fost sumele 
alocate de la bugetul local, dar din păcate nici la şedinŃa trecută şi nici în prezenta  nu 
a fost prezentat niciun document în acest sens şi solicită prezentarea lui cât mai 
curând posibil.  
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
              Preşedinte de şedinŃă,                                                    Secretar,                                                
                    jr.Paşca Ioan                                     jr.Teodor Iordan 


