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           ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 11 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 17 consilieri 
locali din totalul de 18 consilieri locali în funcŃie. Lipsesc consilierii locali Molocea Mihai 
Iulian şi Petre Radu OnuŃ. 
 La şedinŃă participă director A.P.L jr.Costoiu Călin, director Jorza Lucia, funcŃionari 
publici din cadrul aparatului propriu al Primarului municipiului Orăştie. 
 Preşedintele de şedinŃă, dl consilier local Bulz Dionisie prezintă următorul proiect al 
ordinii de zi :   
 1.Depunerea jurământului de către dna Sîrbu Florina – Eleonora a cărui mandat a fost 
validat de către Judecătoria Orăştie prin Încheierea Civilă nr.1243/CC/2020. 
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului 
Orăştie pe anul 2020. 
 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului instituŃiilor publice 
finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii pe anul 2020. 
 4.Proiect de hotărâre privind completarea Programului anual al achiziŃiilor publice 
pentru anul 2020 aprobat prin HCL nr.40/2020. 
 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanŃării nerambursabile de la bugetul local al 
municipiului Orăştie pe anul 2020,  pentru unele unităŃi de cult din Municipiul Orăştie. 
 Proiectul ordinii de zi este supus la vot şi aprobat în unanimitate.  
 La primul punct al ordinii de zi, dl director Costoiu Călin dă citire Încheierii Civile 
nr.1243/CC/2020 a Judecătoriei Orăştie prin care a fost validat mandatul de consilier local 
al dnei Sîrbu Florina Eleonora. 
 În continuare, dna Sîrbu Florina Eleonora este invitată să depună jurământul în fata 
Consiliului local. 
 Dna Sîrbu Florina Eleonora pune mâna atât pe ConstituŃie, cât şi pe Biblie, dă citire 
jurământului, după care îl semnează în două exemplare, unul se va păstra la dosarul 
şedinŃei, iar celălalt i se înmânează dnei consilier local. 
 La punctul al doilea al ordinii de zi sunt arătate 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 consilier local Depcia Gheorghe Sorin arată că, din expunerea dnei director Jorza 
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Lucia a înŃeles că s-au diminuat valorile pentru asistenŃii sociali şi întreabă dacă s-au plătit 
indemnizaŃiile acestora.  
 Dna director Jorza Lucia arată că, nu există nicio restanŃă financiară faŃă de aceştia, la 
începutul anului prevedem sumele necesare pe acest capitol, legea prevede că 90% din 
necesar se acoperă de la bugetul de stat din sumele rezultate din TVA, iar 10 % din venituri 
proprii. Totodată, arată că, la constituirea bugetului local la începutul anului am primit doar 
40% în loc de 90% , dar am acoperit diferenŃa din fonduri proprii.    
 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.147/2020 privind aprobarea rectificării bugetului local al 
Municipiului Orăştie pe anul 2020. 
 Dna consilier local Giurgiu Margareta solicită permisiunea de a se retrage datorita 
unor probleme de serviciu.  
 În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului instituŃiilor publice finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii pe 
anul 2020. 
 Dna director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie arată că, în comisia pentru activităŃi economico-
financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie arată că, în comisia de specialitate s-a prezentat faptul 
că, aceste sume nu au fost virate încă de Casa JudeŃeană de Asigurări de Sănătate 
Hunedoara. 
   Dna director Jorza Lucia arată că, aceste sume vor fi virate în cursul lunii decembrie. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie arată că, a înŃeles că, se vor primi, dar în momentul de 
faŃă nu există, ar fi trebuit sa ni se prezinte un acord în acest sens, ca există certitudinea că 
se va concretiza acest fapt. De asemenea este de părere că, ar fi trebuit sa fie pus la 
dispoziŃia Consiliului local un document justificativ şi să fie prezent un reprezentant din 
partea Spitalului, pentru a prezenta care este situaŃia. 
 Dna director Jorza Lucia arată că, a primit ultimul act adiŃional înregistart sub 
nr.41/27.11.2020 şi există o diferenŃă peste valoarea iniŃială de contract în suma de 
2.324.126 lei. Dânsa a discutat si cu reprezentanŃii de la DirecŃia JudeŃeană a FinanŃelor 
Publice Hunedoara şi ne-au comunicat că, această sumă să o luam în calcul, fiindcă se va 
primi în cursul acestei luni. De asemenea, arată că, nu numai Spitalul Municipal Orăştie 
este în această situaŃie, sunt mai multe spitale, noi nu am mai majorat deloc la Spital pe 
baza actelor adiŃionale şi atunci am venim cu toată suma, dacă am aştepta până se încasează 
toată suma şi ulterior să facem rectificarea, Spitalul nu ar mai avea când să îşi plătească 
facturile, fiindcă suma aceasta nu o vor primi toată o dată, o vor primi în funcŃie de facturile 
pe care le trimit. Totodată, mai arată că, serviciile pe care    le-au prestat în luna noiembrie, 
după încheierea lunii dânşii trimit situaŃia şi facturile la Casa JudeŃeană de Asigurări de 
Sănătate, iar aceştia din urmă vor vira banii, deci Spitalul Municipal Orăştie va primi aceste 
sume, mai ales că, spitalul este unitate suport Covid şi cheltuielile sunt destul de mari. 
 Dl consilier local Luca Constantin, director medical al Spitalului Municipal Orăştie 
arată că, în ultima perioada cheltuielile cu medicamentele    s-au triplat, datorită creşterii 
numărului de cazuri Covid, numai în ultima lună cheltuielile au crescut cu 1 milion de lei, 
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spitalul este suport Covid, conform ghidului tot la două săptămâni apar molecule noi, care 
sunt foarte scumpe şi atunci trebuie să le achiziŃionăm. Totodată, mai arată că, de exemplu 
Unifarma, care este importatorul, plăŃile către aceştia se face cash, cumpărăm de exemplu 
remdesivir, trebuie să îl achitam, nu acceptă altă modalitate de plată.        
 Dl consilier local Ionica Mircea cere permisiunea de a se retrage invocând unele 
probleme de sănătate.      
 Dl director Costoiu Călin 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.148/2020 privind aprobarea rectificării bugetului 
instituŃiilor publice finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii pe anul 2020.  
 În continuare sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
completarea Programului anual al achiziŃiilor publice pentru anul 2020 aprobat prin HCL 
nr.40/2020. 
 Dna Ardean Tatiana dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie prezintă raportul de avizare al comisiei pentru 
activităŃi economico-financiare. 
 Dl consilier local Ciora Adrian Sergiu arată că, Serviciul Public de Gospodărire 
Comunală Orăştie se ocupă de întreŃinerea tuturor spaŃiilor verzi de pe raza municipiului 
Orăştie şi consideră că, ne confruntăm cu o problemă, în sensul că, este nevoie de personal 
care să vină cu un trimer sau o maşină de tuns iarba contracost bineînŃeles şi să efectueze 
lucrări la proprietăŃi private. Rugămintea este să se aibă în vedere această posibilitate, să fie 
analizată şi să se găsească o soluŃie, ca ulterior printr-o hotărâre de consiliu local să se 
aprobe acest lucru, ca în baza unui contract, cetăŃenii să poate beneficia de aceste servicii. 
 Dl director Costoiu Călin arată că, avem o astfel de hotărâre de consiliu şi au fost 
aprobate tarife în acest sens pentru servicii prestate la cerere către terŃi. 
 Dl consilier Depcia Gheorghe Sorin întreabă dacă aceste echipamente sunt doar pentru 
stadionul „Mecanica” sau pentru tot oraşul. I se răspunde de către dna Ardeean Tatiana, care 
arată că, din câte ştie, echipamentele sunt doar pentru spaŃiile verzi aferente parcului din 
acea zonă. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin arată că, din câte ştie acolo încă nu este 
personal care să deservească nici aceste echipamente, nici stadionul. 
 Dl director Costoiu Călin arată că, este personal angajat pentru acest parc, în urmă cu 
2-3 săptămâni a fost organizat concurs pentru ocuparea posturilor.  
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin întreabă ce personal a fost angajat. I se 
răspunde de către dl director Costoiu Călin care arată că, din câte ştie este vorba de un 
administrator şi unul sau doi muncitori. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie este de părere că, achiziŃiile propuse prin proiectul de 
hotărâre, sumele aferente acestora ar fi fost normal să fie făcut un total, fiindcă se 
completează programul, dar nu reiese clar suma totală a achiziŃiilor. 
 Dna director Jorza Lucia arată că, suma totală a achiziŃiilor se regăseşte în bugetul 
local, nu se pot face achiziŃii f ără a fi prevăzute în buget, iar totalul acestora este în suma de 
67.330 lei. 
 Dl director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
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 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.  
 Se adoptă Hotărârea nr.149/2020 privind completarea Programului anual al achiziŃiilor 
publice pentru anul 2020 aprobat prin HCL nr.40/2020. 
 La ultimul punct al ordinii de zi sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea finanŃării nerambursabile de la bugetul local al municipiului Orăştie pe 
anul 2020,  pentru unele unităŃi de cult din Municipiul Orăştie. 
 Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie Publică 
Locală. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie arată că, în comisia pentru activităŃi economico-
financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl director Costoiu Călin 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.150/2020 privind aprobarea finanŃării nerambursabile de la 
bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2020,  pentru unele unităŃi de cult din 
Municipiul Orăştie. 
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                 Secretar General, 
             prof.BULZ Dionisie                         jr.Teodor IORDAN 


