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           ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 17 decembrie 2020 cu ocazia şedinŃei extraordinare convocată de 
îndată a Consiliului local al municipiului Orăştie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu o zi înainte de data stabilită. 
 La apelul nominal al directorului A.P.L jr.Costoiu Călin sunt prezenŃi       15 
consilieri locali din totalul de 19 în funcŃie. Lipsesc consilierii locali Ardelean Dana 
Alina, Depcia Gheorghe Sorin, Petre Radu OnuŃ şi Secui Adrian Iulian. 
 La şedinŃă participă primar ing.Ovidiu LaurenŃiu Bălan, director A.P.L jr.Costoiu 
Călin şi director Jorza Lucia. 
 Întrucât procesul verbal al şedinŃei ordinare din data de 26 noiembrie 2020 şi al 
şedinŃei extraordinare convocată de îndată din data de 11 decembrie 2020 au fost puse la 
dispoziŃia consilierilor cu ocazia transmiterii materialelor de şedinŃa, dl director întreabă 
daca exista obiecŃii cu privire la acestea. Întrucât nu există obiecŃii, procesele verbale 
sunt supuse, pe rând la vot, acestea fiind aprobate cu unanimitate de voturi. 
 Preşedintele de şedinŃă, dl consilier local Bulz Dionisie prezintă următorul proiect al 
ordinii de zi :   
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului 
Orăştie pe anul 2020. 
 Proiectul ordinii de zi este supus la vot şi aprobat în unanimitate.  
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Orăştie pe anul 2020. 
 Dna director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
activităŃi economico-financiare.  
 Dl director Costoiu Călin 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.151/2020 privind aprobarea rectificării bugetului local al 
Municipiului Orăştie pe anul 2020. 
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
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