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           ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 06.03.2018 cu ocazia şedinŃei de îndată a Consiliului local al 
municipiului Orăştie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu o zi înainte de data stabilită. 
 La şedinŃă sunt prezenŃi 16 din cei 19 consilieri. Lipsesc consilierii locali Aldea 
Simona Maria, Ardelean Alina Maria şi Petre Radu OnuŃ. 
 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 16.02.2018 şi al şedinŃei 
extraordinare din data de 26 februarie 2018  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 Stănculesc Valentin Silviu prezintă următorul 
proiect al ordinii de zi :  
 1.Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Orăştie ca membru fondator la 
constituirea AsociaŃiei „Romanian New Materials Cluster”. 
 2.Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.59/2017 referitoare la solicitarea 
trecerii din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – 
Unitatea militară 0451 Deva în domeniul public al municipiului Orăştie şi administrarea 
Consiliului local Orăştie, a  unui teren extravilan. 
 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea preŃurilor de valorificare către populaŃie a 
masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Orăştie pentru anul 
2018. 
 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea preŃurilor de pornire la licitaŃie pentru masa 
lemnoasă din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Orăştie pentru anul 2018. 
 În afara ordinii de zi, d-l primar propune : 
 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale şi a temei de proiectare 
pentru obiectivul de investiŃii „Reabilitarea şi modernizarea străzilor Nicolae Bălcescu 
(tronson 2), Nicolae Iorga, Ion Creangă, CetăŃii din municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”. 
 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale şi a temei de proiectare 
pentru obiectivul de investiŃii „Reabilitare şi modernizare strada Dacilor din municipiul 
Orăştie, JudeŃul Hunedoara”. 
 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale şi a temei de proiectare 
pentru obiectivul de investiŃii „Reabilitarea şi modernizarea Casei de Cultură „Alexandru 
GrozuŃă” din Orăştie şi transformarea acesteia în centru cultural multifuncŃional”. 
 Proiectul ordinii de zi împreună cu completările ulterioare este supus la vot şi aprobat 
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în unanimitate. 
 La primul punct al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind participarea municipiului Orăştie ca membru fondator la constituirea 
AsociaŃiei „Romanian New Materials Cluster”. 
 D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l consilier Popa Dorin Ioan întreabă care este scopul acestei asocieri. I se răspunde 
de către d-l primar, care arată că, prin această asociere dorim să depunem diferite proiecte şi 
sperăm să putem atrage fonduri în vederea realizării acelei piste de biciclete despre care am 
discutat în unele şedinŃe ale Consiliului local.  
 D-l secretar Teodor Iordan 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.52/2018 privind participarea municipiului Orăştie ca 
membru fondator la constituirea AsociaŃiei „Romanian New Materials Cluster”. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind completarea HCL nr.59/2017 referitoare la solicitarea trecerii din domeniul public al 
statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea militară 0451 Deva în 
domeniul public al municipiului Orăştie şi administrarea Consiliului local Orăştie, a  unui 
teren extravilan. 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie Publică 
Locală. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre este 
de 13 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.53/2018 privind completarea HCL nr.59/2017 referitoare la 
solicitarea trecerii din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor 
Interne – Unitatea militară 0451 Deva în domeniul public al municipiului Orăştie şi 
administrarea Consiliului local Orăştie, a  unui teren extravilan. 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea preŃurilor de valorificare către populaŃie a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietatea publică a municipiului Orăştie pentru anul 2018. 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie Publică 
Locală. 
 D-l ing.Cristea Ioan, şef  al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic „Valea Orăştiei” R.A 
Orăştie oferă unele detalii cu privire la modalitatea de valorificare a masei lemnoase 
propusă spre vânzare către populaŃie.  
 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.54/2018 privind aprobarea preŃurilor de valorificare către 
populaŃie a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Orăştie 
pentru anul 2018. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea preŃurilor de pornire la licitaŃie pentru masa lemnoasă din fondul 
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forestier proprietatea publică a municipiului Orăştie pentru anul 2018. 
 D-l director Costoiu Călin dă citire raportului de întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l ing.Cristea Ioan, şef  al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic „Valea Orăştiei” R.A 
Orăştie oferă unele detalii cu privire la modalitatea de valorificare a masei lemnoase 
propusă spre vânzare prin licitaŃie către agenŃii economici. 
 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.55/2018 privind aprobarea preŃurilor de pornire la licitaŃie 
pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Orăştie 
pentru anul 2018. 
 În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea notei conceptuale şi a temei de proiectare pentru obiectivul de investiŃii 
„Reabilitarea şi modernizarea străzilor Nicolae Bălcescu (tronson 2), Nicolae Iorga, Ion 
Creangă, CetăŃii din municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”. 
 D-l ing.Simedru Nicolae 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.56/2018 privind aprobarea notei conceptuale şi a temei de 
proiectare pentru obiectivul de investiŃii „Reabilitarea şi modernizarea străzilor Nicolae 
Bălcescu (tronson 2), Nicolae Iorga, Ion Creangă, CetăŃii din municipiul Orăştie, JudeŃul 
Hunedoara”. 
 La punctul 6 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea notei conceptuale şi a temei de proiectare pentru obiectivul de 
investiŃii „Reabilitare şi modernizare strada Dacilor din municipiul Orăştie, JudeŃul 
Hunedoara”.    
 D-na ing.Bodea Raluca prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul 
Dezvoltare Locală şi Proiecte. 
 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.57/2018 privind aprobarea notei conceptuale şi a temei de 
proiectare pentru obiectivul de investiŃii „Reabilitare şi modernizare strada Dacilor din 
municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”. 
 La ultimul punct al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea notei conceptuale şi a temei de proiectare pentru obiectivul de 
investiŃii „Reabilitarea şi modernizarea Casei de Cultură „Alexandru GrozuŃă” din Orăştie 
şi transformarea acesteia în centru cultural multifuncŃional”. 
 D-na ing.Bodea Raluca dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul de 
Dezvoltare Locală şi Proiecte. 
 D-l primar arată că, acest proiect urmează a fi depus în cursul lunii aprilie, linia de 
finanŃare pe Măsura 13.1 nu a fost încă deschisă, dar trebuie să avem întreaga documentaŃie 
pregătită. Totodată, pe aceeaşi linie de finanŃare dorim să depunem un proiect pentru 
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realizarea unui număr de        60 locuinŃe sociale. 
 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.58/2018  privind aprobarea notei conceptuale şi a temei de 
proiectare pentru obiectivul de investiŃii „Reabilitarea şi modernizarea Casei de Cultură 
„Alexandru GrozuŃă” din Orăştie şi transformarea acesteia în centru cultural 
multifuncŃional”. 
 În încheierea şedinŃei, d-l viceprimar łambă Alin Adam doreşte să informeze Consiliul 
local cu privire la faptul că, în Parcul „Tineretului” vor avea loc anumite lucrări silvice prin 
care vor fi tăiaŃi un număr de 7 arbori, ce au fost doborâŃi de vânt în ultimele luni ale anului 
trecut, iar aceste operaŃiuni vor fi efectuate de către angajaŃii Ocolului Silvic „Valea 
Orăştiei”, care au constatat şi marcat respectivii copaci. 
 D-l consilier Paşca Ioan este de părere că, trebuie avută în vedere o reamenajare sub 
aspect silvic a parcului, să fie plantaŃi arbori tot de talie mare, care să compenseze pierderile 
ce au avut loc în ultimii ani. 
 D-l primar Ovidiu Bălan arată că, în ultimii ani au fost plantaŃi arbori din specii 
recomandate de către Ocolul Silvic „Valea Orăştiei” şi care să reziste în timp. 
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
             Preşedinte de şedinŃă,                                                       Secretar,                                                
       prof.Stanculesc Valentin Silviu                         jr.Teodor Iordan 


