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           ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 25.01.2018 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 17 din cei 19 consilieri. Lipsesc consilierii locali Ardelean 
Dana Alina şi Cîndea LenuŃa Aurelia. 
 La şedinŃă participă primar Ovidiu Bălan, viceprimar łambă Alin Adam, secretar 
Teodor Iordan şi mass-media locală. 
 Întrucât procesele verbale ale şedinŃei ordinare din data de 21.12.2017  şi al şedinŃei 
de îndată din data de 28.12.2017 au fost puse la dispoziŃia consilierilor, d-l secretar 
întreabă dacă există obiecŃii cu privire la acestea. Întrucât nu există obiecŃii acestea sunt 
supuse la vot şi aprobate cu unanimitate de voturi. 
 Preşedintele de şedinŃă, d-l consilier łambă Alin Adam prezintă următorul proiect 
al ordinii de zi :  
 1.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.99/2009 privind aprobarea de 
taxe speciale şi contribuŃii lunare pentru unele servicii prestate de Serviciul Public de 
AsistenŃă Socială Orăştie. 
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Anual de AcŃiune privind serviciile 
sociale pe anul 2018 la nivelul municipiului Orăştie. 
 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea componenŃei nominale a Comisiei Tehnice 
de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Municipiului Orăştie. 
 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei tehnico - economice (faza 
DALI) şi a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul „Modernizarea Stadionului 
„Mecanica” din municipiul Orăştie din municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara”. 
 5.Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Municipiul Orăştie a unei donaŃii 
din partea FundaŃiei de ÎnfrăŃire Sliedrecht-Orăştie. 
 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unui delegat al Municipiului 
Orăştie în oraşul înfrăŃit Sliedrecht – Olanda în perioada        29 ianuarie – 02 februarie 
2018.  
 
 7.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al 
municipiului Orăştie pe anul 2018 în vederea suportării cheltuielilor ocazionate de vizita 
unei delegaŃii olandeze din oraşul înfrăŃit Sliedrecht – Olanda în perioada  5– 9 februarie 
2018. 
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 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe construită 
prin fonduri ANL situată în blocul nr.82, apartamentul nr.2 din municipiul Orăştie, 
str.Pricazului. 
 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe construită 
prin fonduri ANL situată în blocul nr.82, apartamentul nr.13 din municipiul Orăştie, 
str.Pricazului. 
 10.Proiect de hotărâre privind atribuirea cu chirie a unei locuinŃe de necesitate 
situată în str.Plantelor din municipiul Orăştie. 
 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local prestate 
de persoanele care beneficiază de venitul minim garantat. 
 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de 
concesiune pentru terenurile aferente garajelor din municipiul Orăştie situate în 
str.Mureşul, zona Cimitirului Nou şi str.N.Titulescu, care expiră în anul 2018. 
 13.Proiect de hotărâre privind propunerea evaluării performanŃelor profesionale 
individuale ale Secretarului municipiului Orăştie. 
 14.Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcŃii publice vacante din cadrul 
Aparatului de specialitate al primarului municipiului Orăştie, DirecŃia Economică, 
Serviciul Impozite şi Taxe Locale. 
 15.Proiect de hotărâre  privind  aprobarea procedurii de alocare prin bugetul 
Municipiului Orăştie a fondurilor pentru bursele şcolare destinate şcolilor din municipiul 
Orăştie. 
 16.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L nr.65/2010 referitoare la 
constituirea UnităŃii Locale de Sprijin la nivelul municipiului Orăştie pentru combaterea 
bolilor transmisibile ale animalelor şi zoonozelor. 
 17.Informare privind acordarea serviciilor de asistenŃă socială şi utilizarea 
subvenŃiilor de către asociaŃiile şi fundaŃiile române cu personalitate juridică, care 
înfiinŃează şi administrează unităŃi de asistenŃă socială în municipiul Orăştie şi care au 
primit subvenŃii de la Consiliul local al municipiului Orăştie în anul 2017. 
 Proiectul ordinii de zi este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 La primul punct al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea HCL nr.99/2009 privind aprobarea de taxe speciale şi 
contribuŃii lunare pentru unele servicii prestate de Serviciul Public de AsistenŃă Socială 
Orăştie.  
 D-na director Oltean Mihaela dă citire raportului întocmit de Serviciul Public de 
AsistenŃă Socială Orăştie. 
 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.1/2018 privind modificarea HCL nr.99/2009 privind 
aprobarea de taxe speciale şi contribuŃii lunare pentru unele servicii prestate de Serviciul 
Public de AsistenŃă Socială Orăştie. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
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hotărâre privind aprobarea Planului Anual de AcŃiune privind serviciile sociale pe anul 
2018 la nivelul municipiului Orăştie. 
 D-na director Oltean Mihaela prezintă raportul întocmit de Serviciul Public de 
AsistenŃă Socială Orăştie. 
 D-na consilier Aldea Simona Maria dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este 9 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.2/2018 privind aprobarea Planului Anual de AcŃiune privind 
serviciile sociale pe anul 2018 la nivelul municipiului Orăştie. 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotarare privind 
aprobarea componenŃei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi 
Urbanism a Municipiului Orăştie. 
 D-na ing.Pleşa Maria prezintă raportul întocmit de DirecŃia Arhitect-şef. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia pentru urbanism, proiectul de hotărâre 
a fost avizat favorabil. 
 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 9 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 17 
consilieri prezenŃi au votat, iar cei 14 membri propuşi au obŃinut fiecare cate 17 voturi 
„pentru”, fiind aleşi ca membri ai comisiei. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Este adoptată Hotărârea nr.3/2018 privind aprobarea componenŃei nominale a 
Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Municipiului Orăştie. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea documentaŃiei tehnico - economice (faza DALI) şi a 
indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul „Modernizarea Stadionului 
„Mecanica” din municipiul Orăştie din municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara”. 
 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 primar Ovidiu Bălan arată că, în urma discuŃiilor purtate, stadionul va avea o 
capacitate de 1000 de locuri, este prevăzută amenajarea unei piste de alergare pentru cei 
care doresc sa facă mişcare, se vor putea organiza şi concursuri de atletism, mai ales că, 
dorim să înfiinŃam o secŃie de atletism în cadrul clubului sportiv municipal. În aceeaşi 
ordine de idei, d-l primar mai arată că, s-au făcut unele modificări faŃă de proiectul 
iniŃial, care a fost depus pe fonduri europene, însă nu a întrunit condiŃiile de eligibilitate 
şi am ales varianta realizării lui cu finanŃare de la bugetul local, urmând a vedea care va 
fi valoarea finală de execuŃie, după scoaterea sa la licitaŃie. 
 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.4/2018 privind aprobarea documentaŃiei   tehnico - 
economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul 
„Modernizarea Stadionului „Mecanica” din municipiul Orăştie din municipiul Orăştie, 
judeŃul Hunedoara”. 
 În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
acceptarea de către Municipiul Orăştie a unei donaŃii din partea FundaŃiei de ÎnfrăŃire 
Sliedrecht-Orăştie. 
 D-na ec.Doboş Carmen prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică- Biroul 
Dezvoltare Locală şi Proiecte. 
 D-l consilier Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie locală, 
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 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.5/2018 privind acceptarea de către Municipiul Orăştie a 
unei donaŃii din partea FundaŃiei de ÎnfrăŃire Sliedrecht-Orăştie. 
 La punctul 6 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea deplasării unui delegat al Municipiului Orăştie în oraşul 
înfrăŃit Sliedrecht – Olanda în perioada          29 ianuarie – 02 februarie 2018. 
 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.6/2018 privind aprobarea deplasării unui delegat al 
Municipiului Orăştie în oraşul înfrăŃit Sliedrecht – Olanda în perioada     29 ianuarie – 
02 februarie 2018. 
 În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2018 în 
vederea suportării cheltuielilor ocazionate de vizita unei delegaŃii olandeze din oraşul 
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înfrăŃit Sliedrecht – Olanda în perioada   5– 9 februarie 2018. 
 D-na ec.Doboş Carmen dă citire raportului 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 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.7/2018 privind alocarea unei sume de bani din bugetul 
local al municipiului Orăştie pe anul 2018 în vederea suportării cheltuielilor ocazionate 
de vizita unei delegaŃii olandeze din oraşul înfrăŃit Sliedrecht – Olanda în perioada  5– 9 
februarie 2018. 
 La punctul 8 al ordinii, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe construită prin fonduri ANL situată 
în blocul nr.82, apartamentul nr.2 din municipiul Orăştie, str.Pricazului. 
 D-na ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Petre Radu OnuŃ dă citire raportului 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.8/2018 privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe 
construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.82, apartamentul nr.2 din municipiul 
Orăştie, str.Pricazului. 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe construită prin fonduri ANL situată în 
blocul nr.82, apartamentul nr.13 din municipiul Orăştie, str.Pricazului. 
 D-na ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 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. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.  
 Este adoptată Hotărârea nr.9/2018 privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei 
locuinŃe construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.82, apartamentul nr.13 din 
municipiul Orăştie, str.Pricazului. 
 La punctul 10 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind atribuirea cu chirie a unei locuinŃe de necesitate situată în str.Plantelor 
din municipiul Orăştie. 
 D-na ec.Opra Ramona dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Petre Radu OnuŃ prezintă raportul de avizare al comisiei pentru 
administraŃie locală. 
 D-l consilier Popa Dorin Ioan arată că, procesul verbal al comisiei de analiză a 
dosarelor nu a fost pus la dispoziŃia consilierilor, mai ales că, s-a mai solicitat acest lucru 
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şi cu alte ocazii. 
 D-na ec.Opra Ramona arată că, procesul verbal a fost prezentat la şedinŃa 
comisiilor de specialitate. 
 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.10/2018 privind atribuirea cu chirie a unei locuinŃe de 
necesitate situată în str.Plantelor din municipiul Orăştie.  
 În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea Planului de lucrări de interes local prestate de persoanele care beneficiază de 
venitul minim garantat. 
 D-na ing.Roşu Claudia prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Stănculesc Valentin Silviu arată că, în comisia pentru servicii şi 
comerŃ, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, la şedinŃa comisiei pentru servicii 
şi comerŃ a solicitat să se prezinte o situaŃie de către Serviciul Public de Gospodărire 
Municipală Orăştie cu privire la persoanele care trebuie sa presteze muncă în folosul 
comunităŃii şi care beneficiază de venitul minim garantat. Dânsul întreabă de ce nu se 
reuşeşte să se cureŃe zăpada de pe raza municipiului în timp util având în vedere că 
există aceste persoane care ar putea să facă aceste lucrări. 
 D-l primar Ovidiu Bălan arată că, suprafaŃa stradală pe care trebuie intervenit în 
sezonul rece însumează peste 50 km şi dacă nu se intervine în primele ore de ninsoare, 
când aceasta nu este încă tasată, ulterior dacă şi îngheaŃă este destul de dificil de 
îndepărtat. Totodată, dânsul arată că, din numărul de persoane care sunt luate în evidenŃă 
şi care trebuie să efectueze muncă în folosul comunităŃii, nu sunt toŃi apŃi de muncă, mai 
multe date pot fi oferite de d-l Cornea Cornel, director al Serviciului Public de 
Gospodărire Municipală Orăştie. 
 D-l Cornea Cornel, director al serviciului mai sus amintit arată că, în prezent există 
un număr de 76 de persoane care trebuie să presteze muncă în folosul comunităŃii, de la 
începutul anului şi până în prezent s-au prezentat un număr de 50 dintre aceştia. 
Totodată, dânsul prezintă repartizarea acestora pe diferite sectoare de activităŃii arătând 
că, aceştia au intervenit la îndepărtarea zăpezii în zonele cele mai importante ale 
municipiului. 
 D-na director Oltean Mihaela arată că, în prezent sunt luate în evidenŃă 155 
persoane, care sunt obligate să îşi efectueze orele pentru a beneficia de venitul minim 
garantat, însă doar jumătate din aceştia se prezinta la muncă, restul neputând lucra din 
diferite motive, de cele mai multe ori fiind scutiŃi medical. În aceeaşi ordine de idei, 
dânsa arată că, în această lună un număr de 20 persoane şi-au efectuat în întregime 
norma de ore dintru total de 50  persoane care au această obligaŃie.    
 D-l consilier Popa Dorin Ioan este de părere că, trebuie avute în vedere imobilele 
din zona centrală a urbei, şi în special acelea unde locuiesc persoane în vârstă şi care nu 
pot îndepărta zăpada din faŃa acestora.  
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 9 voturi. 
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 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.11/2018 privind aprobarea Planului de lucrări de interes 
local prestate de persoanele care beneficiază de venitul minim garantat. 
 La punctul 12 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune pentru 
terenurile aferente garajelor din municipiul Orăştie situate în str.Mureşul, zona 
Cimitirului Nou şi str.N.Titulescu, care expiră în anul 2018. 
 D-na ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Petre Radu OnuŃ dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
administraŃie locală. 
 D-l consilier Popa Dorin Ioan propune ca, respectivele contracte să fie încheiate 
doar pe o perioadă de 5 ani. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
amendamentului şi a proiectului de hotărâre este de 13 voturi. 
 Amendamentul d-lui consilier Popa Dorin Ioan se supune la vot, acesta fiind 
respins cu 6 voturi „pentru”, iar 11 consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptată Hotărârea nr.12/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor 
de concesiune pentru terenurile aferente garajelor din municipiul Orăştie situate în 
str.Mureşul, zona Cimitirului Nou şi str.N.Titulescu, care expiră în anul 2018. 
 În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
propunerea evaluării performanŃelor profesionale individuale ale Secretarului 
municipiului Orăştie. 
 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 9 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.13/2018 privind propunerea evaluării performanŃelor 
profesionale individuale ale Secretarului municipiului Orăştie. 
 La punctul 14 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind transformarea unei funcŃii publice vacante din cadrul Aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Orăştie, DirecŃia Economică, Serviciul Impozite 
şi Taxe Locale. 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală – Compartiment Resurse umane. 
 D-l consilier Petre Radu OnuŃ dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
administraŃie locală. 
 D-l secretar Teodor Iordan 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.14/2018 privind transformarea unei funcŃii publice vacante 



 8 

din cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Orăştie, DirecŃia 
Economică, Serviciul Impozite şi Taxe Locale. 
 În continuare, d-l consilier Ionică Mircea expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind  aprobarea procedurii de alocare prin bugetul Municipiului Orăştie a 
fondurilor pentru bursele şcolare destinate şcolilor din municipiul Orăştie. 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-na consilier Aldea Simona Maria arată că, în comisia pentru învăŃământ, 
sănătate, sport, cultură şi culte, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l consilier Bulz Dionisie arată că, este de acord cu acest proiect de hotărâre, dar 
propune două amendamente. Primul amendament se referă la modificarea cuantumului 
bursei de performanŃă care propune să fie de      150 lei/lună, aşa cum este şi în prezent. 
Cel de al doilea amendament se refera la modificarea art.2, lit.”c”, în sensul acordării 
burselor de merit din învăŃământul gimnazial până la o medie mai mare sau cel puŃin 
egală cu 9,66. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, potrivit prevederilor art.82, alin.(3), criteriile 
generale de acordare a burselor se stabilesc de  Ministerul EducaŃiei NaŃionale. 
Criteriile specifice de acordare a burselor de performanŃă, de merit, a burselor de 
studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraŃie ale 
unităŃilor de învăŃământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea 
efectuării de către elevi a activităŃilor şcolare. 
 D-l primar Ovidiu Bălan arată că, este de acord cu creşterea cuantumului bursei de 
performanŃă, dar trebuie să vedem ce înseamnă acordarea burselor după criteriile 
propuse prin proiectul de hotărâre şi supus dezbaterii, ce impact va avea asupra 
bugetului local. 
 D-l consilier Ionică Mircea arată că, la un calcul primar este o mică creştere care 
este de maxim 10 % faŃă de suma alocată în ultimii ani. 
 D-l primar este de părere că, ar trebui să se meargă pe un acord de principiu, încă 
nu ştim pe ce buget ne bazam şi trebuie să analizam ce însemnă o scădere a mediei la 
bursele de merit de la 9,75 la 9,66, de câte burse este vorba şi ce înseamnă ca efort 
financiar. 
 D-na consilier Ştefănie Maria arată că, în Legea educaŃiei naŃionale aşa cum a 
arătat şi d-l secretar, se prevede clar că, în ceea ce priveşte criteriile specifice de 
acordare a burselor, acestea sunt stabilite anual în consiliile de administraŃie ale 
unităŃilor de învăŃământ, iar în cazul în care stabilim media până la care se vor acorda 
burse, nu este în regulă, nu este atributul Consiliului local, ci al consiliilor de 
administraŃie ale şcolilor. 
 D-l consilier Bulz Dionisie arată că, la articolul 2 se stabilesc numărul de burse 
raportat la numărul de medii până la care se pot acorda burse. 
 D-l consilier Popa Dorin este de părere că, acest proiect de hotărâre trebuie să-l 
aprobăm, este vorba de acordarea unor burse elevilor din municipiul nostru, chiar dacă 
nu ştim la momentul actual, care va fi impactul financiar. 
 D-l primar arată că, dacă proiectul va fi aprobat, va trebui să Ńinem cont de acesta la 
întocmirea bugetului alocat burselor, nu ştim încă ce impact va avea asupra bugetului 
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local. 
 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, este necesar să se solicite unităŃilor şcolare o 
situaŃie cu numărul de burse şi a numărului de elevi care au dreptul la acestea şi în 
funcŃie de numărul acestora vom ştii ce avem de făcut şi de ce suma este necesar pentru 
acordarea acestora. 
 D-l primar arată că, la construcŃia bugetului se va Ńine cont de criteriile propuse de 
d-l consilier Ionică Mircea, indiferent dacă proiectul de hotărâre va fi aprobat sau nu 
astăzi. 
 D-na consilier Chira Adriana propune amânarea proiectului de hotărâre Ńinând cont 
de motivele invocate şi până la clarificarea problemelor legate de acest proiect. 
 D-l secretar arata ca, cvorumul necesar pentru aprobarea amendamentelor si a 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Amendamentul d-lui consilier Bulz Dionisie privind majorarea cuantumului bursei 
de performanŃă se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.  
 Propunerea d-nei consilier Chira Adriana se supune la vot şi se aprobă cu 14 voturi 
„pentru” şi 3 voturi „împotrivă”. 
 La punctul 16 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea H.C.L nr.65/2010 referitoare la constituirea UnităŃii Locale 
de Sprijin la nivelul municipiului Orăştie pentru combaterea bolilor transmisibile ale 
animalelor şi zoonozelor. 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l consilier Stănculesc Valentin Silviu dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru servicii şi comerŃ. 
 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 9 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 17 
consilieri prezenŃi au votat, iar cei 12 membri propuşi au obŃinut fiecare cate 17 voturi 
„pentru”, fiind aleşi ca membri ai respectivei comisii. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
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 Se adoptă Hotărârea nr.15/2018 privind modificarea H.C.L nr.65/2010 referitoare la 
constituirea UnităŃii Locale de Sprijin la nivelul municipiului Orăştie pentru combaterea 
bolilor transmisibile ale animalelor şi zoonozelor. 
 La ultimul punct al ordinii de zi, d-na director Oltean Mihaela dă citire informării 
privind acordarea serviciilor de asistenŃă socială şi utilizarea subvenŃiilor de către 
asociaŃiile şi fundaŃiile române cu personalitate juridică, care înfiinŃează şi administrează 
unităŃi de asistenŃă socială în municipiul Orăştie şi care au primit subvenŃii de la 
Consiliul local al municipiului Orăştie în anul 2017. 
 În încheierea şedinŃei, d-l primar aduce la cunoştinŃa consilierilor locali faptul că, 
există o solicitare de predare a imobilului în care a funcŃionat vechiul Spital către 
Consiliul JudeŃean Hunedoara în vederea realizării unui muzeu al civilizaŃiei dacice. În 
acest muzeu vor funcŃiona 3 secŃii cu specific diferit, astfel la primul nivel va fi amenajat 
muzeul propriu-zis, care va avea piese descoperite recent în zona MunŃiilor Orăştiei şi 
care în prezent se află la Muzeul din Deva. Totodată, va fi amenajată o secŃie cu 
înscrisuri şi carte veche, precum şi un birou de cercetare ştiinŃifică. Pentru realizarea 
acestui proiect în primă fază este necesar ca imobilul să treacă din domeniul public al 
municipiului Orăştie în domeniul public al judeŃului Hunedoara, urmând a fi declarat 
imobil de interes judeŃean. În acest sens a fost iniŃiat un proiect de hotărâre, care 
urmează a fi luat în dezbatere în şedinŃa acestuia, care va avea loc mâine. Pentru ca 
proiectul de hotărâre să fie aprobat este necesar votul favorabil a 2/3 din numărul 
consilierilor în funcŃie. Din informaŃiile deŃinute este posibil ca acesta să nu fie votat de 
consilierii liberali, din anumite motive şi a considerat că este necesar să facă o informare 
a Consiliului local cu privire la acest subiect, în special a consilierilor liberali. Totodată, 
d-l primar mai arată că, au avut loc discuŃii cu reprezentanŃii ADR Timişoara, iar 
proiectul poate fi finanŃat pe Măsura 13.1, în care nu vom intra in competiŃie cu 
municipiile reşedinŃă de judeŃ, aşa cum a fost în cazul altor proiecte, însă trebuie sa ne 
mişcăm destul de repede, sistemul de acordare fiind primul venit, primul servit. Dânsul 
consideră că este o ultimă oportunitate de a realiza un asemenea obiectiv, iar imobilul 
unde a funcŃionat Spitalul este locaŃia ideală, urmând a se reface şi zona adiacentă 
acestuia. 
 D-l consilier Sechi Dan Mihail arată că, în respectivul imobil funcŃionează mai 
multe cabinete medicale în care s-au investit sume pentru amenajarea acestora, exista 
contracte de închiriere care sunt în vigoare, ce se va întâmpla cu acestea, mai ales că, 
există sute de pacienŃi care beneficiază de serviciile acestora. 
 
 D-l secretar arată că, în contractele respective sunt prevăzute clauze care prevăd 
rezilierea acestora în situaŃia în care se realizează proiecte de interes local sau judeŃean. 
 D-na consilier Chira Adriana arată că, în aceeaşi locaŃie îşi au sediu mare majoritate 
a partidelor politice, fiind investiŃi bani în amenajarea acestora şi întreabă unde vor fi 
acestea mutate. 
 D-l primar arată că, problema sediilor partidelor politice este cea mai mică 
problemă, dacă este vorba de lucrări de acest gen, Regia Publică Ocolul Silvic „Valea 
Orăştiei” R.A Orăştie a făcut cele mai mari investiŃii în sediul pe care îl deŃine cu chirie 
la etajul I. Cu privire la cabinetele medicale care funcŃionează în respectiva locaŃie, cu 
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siguranŃă vom găsi o soluŃie în acest sens. 
 Totodată, d-l primar doreşte să informeze Consiliul local şi cu privire la proiectul ce 
priveşte reabilitarea Casei de Cultura, proiectul nu este eligibil, a apărut şi o altă 
problemă, în sensul că, în imobilul respectiv, s-a constatat că, SC Activitatea Goscom 
SA Orastie este proprietar al câtorva încăperi, iar în momentul în care este un locatar, nu 
se poate merge mai departe. În acest sens au avut loc discuŃii cu cei de la SC Activitatea 
Goscom SA, despre posibilitatea de a se fi mutaŃi în altă locaŃie, rămâne de văzut cât 
putem rezolva de repede problemele apărute, trebuie făcută o evaluare a imobilului, 
precum şi dezmembrarea topografică a acestuia. În ceea ce priveşte valoarea proiectului, 
aceasta este de 5 milioane de euro, care nu ştim dacă va fi alocată de Consiliul JudeŃean, 
este destul de puŃin probabil să se aloce această sumă în acest an. În aceeaşi ordine de 
idei, dânsul mai arată că, actuala documentaŃie D.A.L.I priveşte doar imobilul în sine al 
Casei de Cultură, dorim ca în noul proiect să prevedem şi realizarea infrastructurii în 
zona, alei pietonale şi zonă de parcare. Acest proiect se doreşte a fi redepus pe Măsura 
de finanŃare 13.1, care a fost pusă în dezbatere în urmă cu o lună, este o oportunitate, dar 
trebuie să acŃionăm cât mai repede pentru a avea şanse să obŃinem finanŃarea proiectului. 
 D-l consilier Molocea Mihai întreabă care este scopul acŃiunilor efectuate de PoliŃia 
Locală Orăştie la blocul nr.26 din str.Viitorului, ce se urmăreşte prin acestea, din câte 
ştie li s-au cerut diferite acte celor care locuiesc acolo. I se răspunde către d-l primar 
care arată că, în urma mai multor sesizări ale locatarilor şi a celor care locuiesc în zonă, 
cu privire la faptul că, este perturbată frecvent liniştea publică, PoliŃia Română împreună 
cu PoliŃia Locală au procedat la verificarea persoanelor care locuiesc în blocul 26, în 
vederea stabilirii proprietarilor şi a identificării persoanelor care locuiesc fără forme 
legale. 
 D-l consilier Molocea Mihai arată că, unii locatari nu mai deŃin actele prin care au 
devenit proprietari, totuşi nu i se pare normal să li se bată la uşă şi să fie verificaŃi, este 
vorba de proprietatea privată şi ce se întâmpla cu cei care nu pot dovedi acest lucru. 
 D-l secretar arată că, cei care locuiesc în respectivul imobil trebuie să dovedească 
într-un fel prin contract sau orice alt tip de act că sunt proprietari. 
 D-l primar arată că, împotriva persoanelor care nu au domiciliul şi care nu pot 
dovedi că locuiesc cu forme legale în respectivul imobil, se va lua măsura evacuării.  
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
             Preşedinte de şedinŃă,                                                       Secretar,                                                
            prof.łambă Alin Adam                                   jr.Teodor Iordan 


