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           ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 06.07.2017 cu ocazia şedinŃei extraordinare a Consiliului local al 
municipiului Orăştie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 3 zile înainte de data stabilită. 
 Din totalul de 19 consilieri sunt prezenŃi la şedinŃă 16. Lipsesc d-nii consilieri Bulz 
Dionisie, Popa Dorin Ioan şi Sechi Dan Mihail. 
 La şedinŃă participă d-l primar Ovidiu Bălan, viceprimar łambă Alin Adam, 
secretar Teodor Iordan şi mass-media locală. 
 D-l primar Ovidiu Bălan propune următorul proiect al ordinii de zi : 
 1.Proiect de hotărâre privind modificarea documentaŃiei de avizare a lucrărilor de 
intervenŃie pentru obiectivul “Reabilitare, modernizare şi dotare cantina socială, strada 
Gheorghe Lazăr din municipiul Orăştie” aprobată prin HCL nr.98/2017 şi modificată 
prin HCL nr.122/2017. 
 2.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.117/2017 referitoare la aprobarea 
cererii de finanŃare a proiectului „Reabilitare, modernizare şi dotare cantina socială, 
strada Gheorghe Lazăr din Municipiul Orăştie” şi a cheltuielilor legate de proiect 
(eligibile şi neeligibile). 
 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe construită 
prin fonduri ANL situată în blocul nr.81, apartamentul nr.2 din municipiul Orăştie, 
str.Pricazului. 
 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe construită 
prin fonduri ANL situată în blocul nr.82, apartamentul nr.4 din municipiul Orăştie, 
str.Pricazului.  
 5.Proiect de hotărâre privind atribuirea cu chirie a unui apartament situat în blocul 
nr.40, str.Pricazului din municipiul Orăştie. 
 6.Proiect de hotărâre privind atribuirea cu chirie a unui apartament situat în blocul 
nr.75, str.Pricazului din municipiul Orăştie. 
 7.Proiect de hotărâre privind atribuirea cu chirie a unui apartament situat în blocul 
nr.36, str.Pricazului din  municipiul Orăştie. 
 8.Proiect de hotărâre privind atribuirea cu chirie a unui apartament situat în blocul 
nr.19, str.Mureşul din municipiul Orăştie. 
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 În afara ordinii de zi, d-l primar propune :  
 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în folosinŃă gratuită prin contract 
de comodat a unui imobil situat în municipiul Orăştie, str.Viitorului, f.n. 
 10.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru declanşarea procedurii 
de selecŃie a membrilor consiliului de administraŃie la S.C.Activitatea Goscom S.A. 
 Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerile ulterioare 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 documentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃie pentru 
obiectivul “Reabilitare, modernizare şi dotare cantina socială, strada Gheorghe Lazăr din 
municipiul Orăştie” aprobată prin HCL nr.98/2017 şi modificată prin HCL nr.122/2017. 
 D-şoara Cibian Oana dă citire raportului întocmit de Serviciul Public de AsistenŃă 
Socială Orăştie. 
 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.139/2017 privind modificarea documentaŃiei de avizare 
a lucrărilor de intervenŃie pentru obiectivul “Reabilitare, modernizare şi dotare cantina 
socială, strada Gheorghe Lazăr din municipiul Orăştie” aprobată prin HCL nr.98/2017 şi 
modificată prin HCL nr.122/2017. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea HCL nr.117/2017 referitoare la aprobarea cererii de 
finanŃare a proiectului „Reabilitare, modernizare şi dotare cantina socială, strada 
Gheorghe Lazăr din Municipiul Orăştie” şi a cheltuielilor legate de proiect (eligibile şi 
neeligibile). 
 D-na Cibian Oana prezintă raportul întocmit de Serviciul Public de AsistenŃă 
Socială Orăştie. 
 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.140/2017 privind modificarea HCL nr.117/2017 referitoare 
la aprobarea cererii de finanŃare a proiectului „Reabilitare, modernizare şi dotare cantina 
socială, strada Gheorghe Lazăr din Municipiul Orăştie” şi a cheltuielilor legate de 
proiect (eligibile şi neeligibile). 
 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.81, apartamentul nr.2 din municipiul Orăştie, str.Pricazului. 
 D-na ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, a depus în urmă cu câteva zile o 
cerere prin care să îi fie puse la dispoziŃie dosarele şi fi şele de calcul a punctajelor în 
vederea atribuirii locuinŃelor ANL şi până în momentul de faŃă nu a primit niciun 
răspuns. 
 D-na ec.Opra Ramona arată că, cererea respectivă i-a fost repartizată cu o zi în 
urmă şi d-l consilier va primi răspuns în termenul prevăzut de lege. 



 3 

 D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, nu este în regulă şi consideră că, 
nu poate vota fără a avea toate informaŃiile necesare şi ar fi trebuit să îi fi fost puse la 
dispoziŃie actele solicitate până la şedinŃă.  D-l secretar Teodor Iordan arată că, 
cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre este de 13 voturi. 
 Acesta se supune la vot fiind consemnate 12 voturi “pentru” şi               3 abŃineri, 
iar d-l consilier Ionică Mircea nu a fost prezent în sală în momentul votului. În 
consecinŃă proiectul de hotărâre este respins, datorită neîntrunirii cvorumului legal. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe construită prin fonduri 
ANL situată în blocul nr.82, apartamentul nr.4 din municipiul Orăştie, str.Pricazului. 
 D-na ec.Opra Ramona dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 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 cu 13 voturi “pentru” şi 3 abŃineri. 
 Se adoptă Hotărârea nr.141/2017 privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei 
locuinŃe construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.82, apartamentul nr.4 din 
municipiul Orăştie, str.Pricazului. 
 În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
atribuirea cu chirie a unui apartament situat în blocul nr.40, str.Pricazului din municipiul 
Orăştie. 
 D-na ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 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 13 voturi “pentru” şi 3 abŃineri. 
 Este adoptată Hotărârea nr.142/2017 privind atribuirea cu chirie a unui apartament 
situat în blocul nr.40, str.Pricazului din municipiul Orăştie. 
 La punctul 6 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind atribuirea cu chirie a unui apartament situat în blocul nr.75, 
str.Pricazului din municipiul Orăştie. 
 D-na ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Stoica Constantin Nicolae întreabă ce se va întâmpla dacă se constată 
că, punctajele nu au fost calculate corect. Preşedintele de şedinŃă arată că vom vedea 
ulterior dacă au fost calculate greşit sau nu. 
 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  cu 13 voturi “pentru” şi 3 abŃineri.  
 Se adoptă Hotărârea nr.143/2017 privind atribuirea cu chirie a unui apartament 
situat în blocul nr.75, str.Pricazului din municipiul Orăştie. 
 În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
atribuirea cu chirie a unui apartament situat în blocul nr.36, str.Pricazului din  
municipiul Orăştie. 
 D-na ec.Opra Ramona dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar  pentru aprobarea proiectului 
de hotărâre este de 13 voturi. 
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 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu 13 voturi „pentru” şi 3 abŃineri. 
 Este adoptată Hotărârea nr.144/2017 privind atribuirea cu chirie a unui apartament 
situat în blocul nr.36, str.Pricazului din  municipiul Orăştie. 
 La punctul 8 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind atribuirea cu chirie a unui apartament situat în blocul nr.19, str.Mureşul 
din municipiul Orăştie. 
 D-na ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 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 cu 13 voturi “pentru” şi 3 abŃineri. 
 Se adoptă Hotărârea nr.145/2017 privind atribuirea cu chirie a unui apartament 
situat în blocul nr.19, str.Mureşul din municipiul Orăştie. 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea preluării în folosinŃă gratuită prin contract de comodat a unui imobil situat în 
municipiul Orăştie, str.Viitorului, f.n. 
 D-na ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-na consilier Şerban Angela Liliana este de părere că poate se găseşte altă soluŃie, 
având în vedere faptul că, imobilul respectiv este în vecinătatea unei unităŃi şcolare şi 
eventual să utilizăm capela altor culte. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului 
de hotărâre este de 13 voturi. 
 Acesta se supune la vot fiind consemnate 12 voturi “pentru”, iar            4 consilieri 
s-au abŃinut de la vot. În consecinŃă, proiectul de hotărâre este respins nefiind întrunit 
cvorumul prevăzut de lege. 
 La punctul 10 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru declanşarea procedurii de selecŃie a 
membrilor consiliului de administraŃie la S.C.Activitatea Goscom S.A. 
 D-l secretar prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie Publică 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.146/2017  privind stabilirea unor măsuri pentru declanşarea 
procedurii de selecŃie a membrilor consiliului de administraŃie la S.C.Activitatea 
Goscom S.A. 
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
             Preşedinte de şedinŃă,                                                     Secretar,                                                
              ing.Petre Radu OnuŃ                        jr.Teodor Iordan 


