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           ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 06.09.2017 cu ocazia şedinŃei de îndată a Consiliului local al 
municipiului Orăştie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu o zi înainte de data stabilită. 
 Din totalul de 19 consilieri sunt prezenŃi la şedinŃă 14. Lipsesc consilierii locali 
Bulz Dionisie, Chira Adriana, Popa Dorin Ioan, Sechi Dan Mihail, Stănculesc 
Valentin Silviu. 
 La şedinŃă participă viceprimar łambă Alin Adam, secretar Teodor Iordan şi 
mass-media locală. 
 Preşedintele de şedinŃă, d-l consilier Paşca Ioan prezintă următorul proiect al 
ordinii de zi : 
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizaŃi pentru obiectivul de investiŃii „Proiectare şi lucrări de reabilitare în vederea 
modernizării Spitalului Municipal Orăştie”. 
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al 
municipiului Orăştie a cheltuielilor neeligibile şi a cofinanŃării pentru obiectivul de 
investiŃii  “Proiecte şi lucrări de reabilitare în vederea modernizării Spitalului 
Municipal Orăştie”. 
 3.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.169/2017 referitoare la 
aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie pentru 
proiectul “Canalizare pe strada Nicolae Titulescu în zona blocurilor UM Orăştie”. 
 4.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.170/2017 referitoare la 
aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie pentru 
proiectul “Canalizare menajeră în sistem gravitaŃional şi cu pompare pe străzile : 
Digului, N.Titulescu, Unirii, Luncii şi Pricazului din municipiul Orăştie”. 
 Proiectul ordinii de zi este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 La primul punct al ordinii de zi sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaŃi pentru 
obiectivul de investiŃii „Proiectare şi lucrări de reabilitare în vederea modernizării 
Spitalului Municipal Orăştie”. 
 D-na ec.Doboş Carmen dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l secretar Teodor Iordan 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.191/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici actualizaŃi pentru obiectivul de investiŃii „Proiectare şi lucrări de reabilitare 
în vederea modernizării Spitalului Municipal Orăştie”. 
 La punctul 2 al ordinii de zi sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre  
privind aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie a 
cheltuielilor neeligibile şi a cofinanŃării pentru obiectivul de investiŃii  “Proiecte şi 
lucrări de reabilitare în vederea modernizării Spitalului Municipal Orăştie”. 
 D-na ec.Doboş Carmen prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 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.192/2017 privind aprobarea asigurării finanŃării de la 
bugetul local al municipiului Orăştie a cheltuielilor neeligibile şi a cofinanŃării pentru 
obiectivul de investiŃii  “Proiecte şi lucrări de reabilitare în vederea modernizării 
Spitalului Municipal Orăştie”. 
 În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
modificarea HCL nr.169/2017 referitoare la aprobarea asigurării finanŃării de la 
bugetul local al municipiului Orăştie pentru proiectul “Canalizare pe strada Nicolae 
Titulescu în zona blocurilor UM Orăştie”. 
 D-na ec.Doboş Carmen prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 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.193/2017 privind modificarea HCL nr.169/2017 
referitoare la aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie 
pentru proiectul “Canalizare pe strada Nicolae Titulescu în zona blocurilor UM 
Orăştie”. 
 La punctul 4 al ordinii de zi sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea HCL nr.170/2017 referitoare la aprobarea asigurării 
finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie pentru proiectul “Canalizare 
menajeră în sistem gravitaŃional şi cu pompare pe străzile : Digului, N.Titulescu, 
Unirii, Luncii şi Pricazului din municipiul Orăştie”. 
 D-na ec.Doboş Carmen dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Molocea Mihai arată că, la începutul anului 2016, Consiliul local a 
aprobat reabilitarea străzii Dacilor, care nu a fost prevăzută iniŃial pe lista cu străzile 
pe care se vor efectua lucrări de reparaŃii sau reabilitare. Ulterior, după alegerile din 
iunie 2016, noua majoritate a decis scoaterea de pe lista a acestei străzi, cetăŃenilor 
care locuiesc pe respectiva strada li s-a promis că va fi reparată după ce va fi înlocuită 
reŃeaua de alimentare cu apă şi canalizare, lucru care nu s-a întâmplat şi întreabă pe ce 
proiect de finanŃare va fi prinsă. I se răspunde de către d-na ec.Doboş Carmen care 
arată că, această strada nu este prevăzută momentan pe niciun program de finanŃare. 
 D-l viceprimar łambă Alin arată că, strada Dacilor nu a fost prevăzută la început 
de an, deoarece s-a avut în vederea obŃinerea finanŃării prin programul P.N.D.L II, 
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care ar fi trebuit să demareze în partea a doua a acestui an. Totodată, d-l viceprimar 
mai arată că, programul P.N.D.L la nivel naŃional trebuia să demareze în primăvară şi 
a fost aprobat abia la sfârşitul lunii iulie, spre finalul anului sau începutul anului 
viitor, se vor realiza lucrări pe această strada şi mai mult ca sigur cheltuielile vor fi 
suportate din fonduri de la bugetul local. 
 D-l consilier Pîndărelu Nicolae arată că, iîn campania pentru alegerile locale, d-l 
consilier Molocea Mihai le-a promis cetăŃenilor de pe strada Dacilor că li se va face 
strada, acum este normal că oamenii îl i-au la rost, că nu şi-a onorat promisiunea.  
 D-l consilier Molocea Mihai arată că, nu a făcut astfel de promisiuni,  d-l primar 
le-a dat asigurări locuitorilor că strada va fi reparata şi aceasta este în zona sa de 
responsabilitate şi este normal să transmită mesajul de nemulŃumire în legătură cu 
această problemă. 
 D-l viceprimar consideră că, trebuie să ne respectam unii pe alŃii, fără a ne jigni, 
iar dânsul are convingerea că, strada Dacilor va fi prevăzută pe lista de lucrări care se 
vor efectua în perioada următoare.    
 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.194/2017 privind modificarea HCL nr.170/2017 
referitoare la aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie 
pentru proiectul “Canalizare menajeră în sistem gravitaŃional şi cu pompare pe străzile 
: Digului, N.Titulescu, Unirii, Luncii şi Pricazului din municipiul Orăştie”. 
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
             Preşedinte de şedinŃă,                                                     Secretar,                                                
                 jr.Paşca Ioan                                            jr.Teodor Iordan 


