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            ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 Încheiat astăzi, 23 iunie 2022 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al 
municipiului Orăștie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită.  
 La ședința sunt prezenți un număr de 16 consilieri locali din totalul de      19 în 
funcție. Lipsesc consilierii locali Depcia Gheorghe Sorin și Sîrbu Florina Eleonora. 
Dna consilier local Chira Adriana prin cererea înregistrată sub nr.7541/30.05.2022 si-a 
înaintat demisia din funcția de consilier local.   
 La ședință participă primar ing.Ovidiu Laurențiu Bălan, viceprimar Hendrea 
Ovidiu Cristian, secretar general Teodor Iordan, funcționari publici din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului și mass-media locală. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, procesul verbal al ședinței 
extraordinare convocată de îndată din data de 20 mai 2022, precum si procesul verbal 
al ședinței ordinare din data de 26 mai 2022 au fost puse la dispoziția consilierilor 
locali și întreabă dacă există obiecții cu privire la acestea. Întrucât nu există obiecții, 
cele doua procese verbale sunt supuse pe rând la vot și aprobate în unanimitate. 
 Președintele de ședință, dșoara consilier local Bota Mirela Nicoleta prezintă 
următorul proiect al ordinii de zi :   
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a 
cheltuielilor pentru obiectivul de investiții “Construire insule ecologice digitalizate în 
municipiul Orăștie”. 
 2.Proiect de hotărâre privind dezlipirea unui imobil situat în intravilanul 
municipiului Orăștie, zona CT Zonă în două loturi. 
 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului  general actualizat, la 
finalizarea obiectivului de investiție „Ranforsare sistem rutier drum comunal DC 42 
Orăștie – Gelmar Km 0+000 – Km 1+970.Km 2+680-Km 3+000, Județul 
Hunedoara”. 
 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri, 
construită din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în municipiul 
Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.82, ap.7. 
 5.Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al Municipiului Orăștie aprobat prin H.C.L nr.81/2021. 
 6.Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.74/2022 referitoare la darea în 
administrare a  unor bunuri imobile, proprietatea publică a Municipiului Orăștie către 
Grădinița ”Căsuța cu Povești” Orăștie. 
 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Serviciului de Gospodărire 
Comunală din subordinea Consiliului Local al Municipiului Orăștie.  
 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – 
„Extindere apartament și schimbare destinație în cabinet medical, str.Pricazului, bl.61, 
Sc.A, ap.2, Parter, Municipiul Orăștie, Județul Hunedoara”. 
 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal și a 
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Regulamentului Local de Urbanism – „Spații de producție pentru fabricarea de 
articole sportive, echipamente specifice și depozitarea acestora, împrejmuire, 
branșamente/racorduri la utilități, operațiuni notariale privind circulația imobiliară”, 
Municipiul Orăștie, str.Nicolae Titulescu, f.n. 
 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal și a 
Regulamentului Local de Urbanism – „Instituții și servicii publice, operațiuni privind 
circulația imobiliară”, Municipiul Orăștie, str.Târgului, f.n. 
 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de atribuire a 
contractelor de achiziție de servicii având ca obiect:  
 Lot 1 - „Prestarea serviciului  de salubrizare în zona de colectare 1 Brad” 
 Lot 2 - „Prestarea serviciului  de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg” 
 Lot 3 - „Prestarea serviciului  de salubrizare în zona de colectare 3 Centru”.
  
 12.Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de  
Dănăiață Claudia, împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.32/2021. 
 13.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de 
consilier local al dnei CHIRA ADRIANA şi declararea ca vacant a locului de consilier 
local. 
 14.Proiect de hotărâre privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al 
Municipiului Orăștie a unui președinte de ședință care va conduce ședințele în luna 
iulie 2022.   
 În afara ordinii de zi, dl primar propune : 
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal și a 
Regulamentului Local de Urbanism – „Construire galerii comerciale, parcări, racord 
stradal, amenajare accese, drumuri de circulație incinta, împrejmuire, pilon publicitar, 
panouri publicitare incintă și fațade, amplasare post trafo, amenajare provizorie 
organizare de șantier”, Municipiul Orăștie, str.Armatei, nr.34. 
 16.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor pentru 
obiectivul de investiții “Amenajare pistă de biciclete pentru deplasări nemotorizate în 
Municipiul Orăștie, județul Hunedoara”. 
 17.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor pentru 
obiectivul de investiții “Construire de locuințe pentru tineri în Municipiul Orăștie, 
județul Hunedoara”. 
 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții şi a organigramei 
Spitalului Municipal Orăştie. 
 19.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului 
de funcții ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Orăștie. 
 20.Prezentarea Deciziei nr.14/2022 a Camerei de Conturi a Județului Hunedoara.  
 În afara ordinii de zi, dl consilier local Bulz Dionisie propune : 
 21.Întrebări-interpelări. 
 Proiectul ordinii de zi împreună cu completările ulterioare este supus la vot și 
aprobat în unanimitate. 
 La primul punct al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele 
inițierii proiectului de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a 
cheltuielilor pentru obiectivul de investiții “Construire insule ecologice digitalizate în 
municipiul Orăștie”. 
 Dl director Stănilă Marius dă citire raportului întocmit Biroul Dezvoltare Locala 
și Proiecte. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 
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economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl consilier local Secui Adrian Iulian întreabă dacă persoanele care vor depune 
deșeuri la acest tip de container vor primi un bon valoric ca și recompensă. 
 Dl director Stănilă Marius precizează ca persoana respectivă nu va primi un bon 
valoric, este un proiect care se dorește a se implementa la nivel național. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie întreabă câte locații avem în acest moment la 
nivelul municipiului. I se răspunde de catre dl director Stănilă Marius care 
menționează faptul că, sunt propuse 28 de locații. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan intervine și precizează faptul că, va fi un efort 
financiar destul de serios din partea municipalității, vor trebui asigurate utilități, la 
cele 28 de containere. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius este de părere că, ar fi bine dacă       s-ar 
putea monta asemenea containere și în zona caselor nu doar la blocuri. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie întreabă dacă se știu cele două locații unde nu 
vor fi amplasate acest tip de containere. 
 Dl director Stănilă Marius menționează că, una dintre locații este pe str.Luncii, 
unde nu există extras de carte funciara și cealaltă locație este pe str.A.Iancu, în spate 
la blocul de la non-stop, unde terenul este proprietate privată, deci nu este in 
proprietatea municipiului. 
 Dl primar arată că, pentru amplasarea containerelor trebuie să avem reglementată 
situația juridică a terenului, care trebuie să fie intabulat pe municipiul Orăștie. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius întreabă dacă va fi cu cod de bare. De 
asemenea, menționează că, gunoiul nu înseamnă doar cantitate, ci și volum ți întreabă 
dacă se va lua în calculul prețului doar greutatea sau și volumul sau doar greutatea, 
ideea ar fi să plătești cât gunoi arunci. 
 Dl director Stănilă Marius arată că, deocamdată nu avem toate informațiile, dar 
dacă există cartele personalizate este posibil. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan precizează că, în program nu este prevăzut acest 
lucru, fiindcă se va merge pe un contract de colectare a deșeurilor care există în 
momentul de față încheiat cu operatorul Brai Cata, care este încheiat pe cantitate 
estimată. Caietul de sarcini așa cum este la momentul actual pentru operatorul Brai 
Cata nu este prevăzut pe greutate, posibil să se prevadă în viitor și acest lucru. În 
momentul de față se dorește rezilierea contractului cu actualul operator regional, dar 
trebuie parcurși anumiți pași și ulterior să fie desemnat un nou operator. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius arată că, sunt persoane care aruncă și alte 
tipuri de deșeuri, nu doar cele care sunt colectate selectiv și ar trebui făcut ceva în 
acest sens. 
 Dl secretar general Teodor Iordan intervine și arată că, dacă ar fi cu cartele 
pentru cantitate, atunci ar fi pline depozitele de pe drumul Romosului și cel din Dealul 
Bemilor, ca să nu plătească nu ar duce deșeurile la container. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius menționează faptul că, au existat unele 
discuții referitoare la faptul că, operatorul Brai Cata nu are anumite praguri prevăzute 
pentru persoanele juridice, sunt birouri care nu generează o cantitate mare de deșeuri 
și nu este normal să plătească aceeași taxă pe care o plătește o firma care produce o 
cantitate mult mai mare de deșeuri. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan precizează faptul că, își dorește eliminarea acelor 
platforme care sunt amplasate în prezent pe străzi, fiindcă sunt firme care duc și 
arunca deșeuri în containerele de pe aceste platforme și acestea nu sunt din municipiu. 
 Dl consilier local Secui Adrian Iulian întreabă, cine va valorifica deșeurile 
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depuse la aceste containere. 
 Dl director Stănilă Marius arată că, deșeurile vor fi valorificate de către operator. 
 Dl primar menționează faptul că, există un contract cu operatorul regional care 
se va derula în continuare, noi vom modifica platformele care vor fi mai moderne, vor 
fi dotate cu camere de supraveghere, cu cântare, dacă se va schimba sistemul de 
colectare  vom vedea, dar este puțin probabil, fiindcă va trebui intervenit pe întreaga 
arie de operare, în cadrul asociației de dezvoltare, prețurile sunt stabilite la nivelul 
acesteia, prețurile sunt fixe și metodologia este aceeași, nu poate fi individuală pe 
fiecare unitate administrativ-teritorială.  
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.112/2022 privind aprobarea depunerii cererii de 
finanțare și a cheltuielilor pentru obiectivul de investiții “Construire insule ecologice 
digitalizate în municipiul Orăștie”. 
 La punctul al doilea al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului 
de hotărâre privind dezlipirea unui imobil situat în intravilanul municipiului Orăștie, 
zona CT Zonă în două loturi. 
 Dl director Stănilă Marius prezintă raportul întocmit de Biroul Dezvoltare Locală 
și Proiecte. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia dă citire raportului de avizare al 
comisiei pentru administrație locală, juridică și de disciplină. 
   
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.113/2022 privind dezlipirea unui imobil situat în 
intravilanul municipiului Orăștie, zona CT Zonă în două loturi. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea devizului  general actualizat, la finalizarea obiectivului de 
investiție „Ranforsare sistem rutier drum comunal DC 42 Orăștie – Gelmar Km 0+000 
– Km 1+970.Km 2+680-Km 3+000, Județul Hunedoara”. 
 Dl director Stănilă Marius prezintă raportul întocmit de Direcția Tehnică. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl primar menționează faptul că, proiectul a început prin PNDL 1 din păcate a 
fost întrerupt, pentru că, la un moment dat au fost demarate lucrările la autostradă, nu 
au fost recepționate lucrările, iar acum trebuie recepționat și predat. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.114/2022 privind aprobarea devizului  general 
actualizat, la finalizarea obiectivului de investiție „Ranforsare sistem rutier drum 
comunal DC 42 Orăștie – Gelmar Km 0+000 – Km 1+970.Km 2+680-Km 3+000, 
Județul Hunedoara”. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de 
hotărâre  privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri, construită din fonduri 
ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în municipiul Orăștie, str.Pricazului, 
blocul nr.82, ap.7. 
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 Dna ec.Opra Ramona dă citire raportului întocmit de Direcția Tehnică. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei pentru 
activități economico-financiare. 
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate.  
 Se adoptă Hotărârea nr.115/2022  privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru 
tineri, construită din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în 
municipiul Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.82, ap.7. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
Municipiului Orăștie aprobat prin H.C.L nr.81/2021. 
 Dl ing.Cornea Cornel prezintă raportul întocmit de Direcția Tehnică. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia arată că, în comisia pentru 
administrație locală, juridică și de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat 
favorabil. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie întreabă care sunt criteriile după care se 
identifică sși se introduc în inventar terenurile sunt doar 20 de poziții. 
 Dl ing.Cornea Cornel precizează că, au fost introduse aceste terenuri, pentru a 
putea continua proiectul referitor la Cetatea Orăștiei, iar pentru celelalte există cereri 
în vederea concesionării, au fost intabulate și trecute de pe Statul Roman în domeniul 
privat al municipiului. 
 Dl director Costoiu Călin intervine și arată că, inventarul bunurilor din domeniul 
privat este relativ nou și a fost întocmit ca urmare a apariției Codului administrativ, 
înainte acesta nu exista, ci doar inventarul bunurilor din domeniul public, și de aceea 
sunt doar 20 de poziții, pe parcurs ce sunt identificate terenuri le inventariem, fiindcă 
sunt solicitări pentru a fi concesionate sau închiriate și atunci le trecem în domeniul 
privat.    
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.116/2022 privind completarea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Orăștie aprobat prin H.C.L 
nr.81/2021. 
 La punctul 6 al ordinii de zi, dl primar expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind completarea HCL nr.74/2022 referitoare la darea în administrare a  
unor bunuri imobile, proprietatea publică a Municipiului Orăștie către Grădinița 
”Căsuța cu Povești” Orăștie. 
 Dl ing.Cornea Cornel prezintă raportul întocmit de Direcția Tehnică. 
 Dna consilier local Giurgiu Margareta dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale şi culte. 
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate.  
 Se adoptă Hotărârea nr.117/2022 privind completarea HCL nr.74/2022 
referitoare la darea în administrare a  unor bunuri imobile, proprietatea publică a 
Municipiului Orăștie către Grădinița ”Căsuța cu Povești” Orăștie. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea reorganizării Serviciului de Gospodărire Comunală din 
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subordinea Consiliului Local al Municipiului Orăștie. 
 Dl ing.Cornea Cornel dă citire raportului întocmit de Direcția Tehnică. 
 Dl consilier local Iordăchescu Nicolae arată că, în comisia pentru servicii publice 
și comerț, muncă și protecție socială, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl consilier Bulz Dionisie întreabă dacă îngrijirea și curățarea rigolelor de apa 
pluviala va rămâne tot la Serviciul Public de Gospodărire Comunală. I se răspunde de 
catre dl ing.Cornea Cornel care arată că, de îngrijirea și curățarea acestora se ocupă 
SC Activitatea Goscom SA Orăștie. 
 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.118/2022 privind aprobarea reorganizării Serviciului 
de Gospodărire Comunală din subordinea Consiliului Local al Municipiului Orăștie. 
 La punctul 8 al ordinii de zi, dl primar arata motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – „Extindere apartament și 
schimbare destinație în cabinet medical, str.Pricazului, bl.61, Sc.A, ap.2, Parter, 
Municipiul Orăștie, Județul Hunedoara”. 
 Dl ing.Tudorașcu Mircea prezintă raportul întocmit de Direcția Arhitect-șef. 
 Dl consilier local Petre Radu Onuț dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, protecție mediu şi turism. 
 Dl consilier local Bota Adrian arată că, referitor la aprobările care se dau și ar 
dori să știe cum a primit dl Moisescu aprobare pentru acel bar din                 str. 
O.Goga în halul în care arată clădirea, fațada este netencuită, deci nu înțelege cum, nu 
este nici măcar supraimpozitată, mai mult decât atât acolo funcționează un local. 
 Dl primar nu vede legătură dintre fațadă și ce funcționează în interior, nu are 
informații dacă clădirea este supraimpozitată sau nu, dar o să facă o verificare în acest 
sens. 
 Dl ing.Tudorascu Mircea precizează că, referitor la imobilul adus iîn discuție, 
proprietarul imobilului are în derulare un proiect de finanțare pentru amenajarea 
acestuia și extindere, dar momentan acesta funcționează intr-un spațiu existent, nu a 
făcut nicio modificare care să impună emiterea unei autorizații. 
 Dl primar precizează că, nu putem să nu eliberăm autorizație de funcționare, 
fiindcă fațada nu este reabilitată, nu avem baza legală în acest sens, poate fi considerat 
un abuz din partea noastră.  
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate.  
 Se adoptă Hotărârea nr.119/2022 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de 
Detaliu – „Extindere apartament și schimbare destinație în cabinet medical, 
str.Pricazului, bl.61, Sc.A, ap.2, Parter, Municipiul Orăștie, Județul Hunedoara”. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de 
Urbanism – „Spații de producție pentru fabricarea de articole sportive, echipamente 
specifice și depozitarea acestora, împrejmuire, branșamente/racorduri la utilități, 
operațiuni notariale privind circulația imobiliară”, Municipiul Orăștie, str.Nicolae 
Titulescu, f.n. 
 Dl ing.Tudorașcu Mircea prezintă raportul întocmit de Direcția Arhitect-șef. 
 Dl consilier local Petre Radu Onuț arată că, în comisia pentru urbanism şi 
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amenajarea teritoriului, protecție mediu şi turism, proiectul de hotărâre a fost avizat 
favorabil. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.120/2022 privind aprobarea unui Plan Urbanistic 
Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism – „Spații de producție pentru fabricarea 
de articole sportive, echipamente specifice și depozitarea acestora, împrejmuire, 
branșamente/racorduri la utilități, operațiuni notariale privind circulația imobiliară”, 
Municipiul Orăștie, str.Nicolae Titulescu, f.n. 
 La punctul 10 al ordinii de zi, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de 
Urbanism – „Instituții și servicii publice, operațiuni privind circulația imobiliară”, 
Municipiul Orăștie, str.Târgului, f.n. 
 Dl ing.Tudorașcu Mircea dă citire raportului întocmit de Direcția Arhitect-șef. 
 Dl consilier local Petre Radu Onuț  prezintă raportul de avizare al comisiei 
pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, protecție mediu şi turism. 
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate.  
 Se adoptă Hotărârea nr.121/2022 privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal și 
a Regulamentului Local de Urbanism – „Instituții și servicii publice, operațiuni 
privind circulația imobiliară”, Municipiul Orăștie, str.Târgului, f.n. 
 În continuare, dl primar arata motivele inițierii proiectului de hotărâre  privind 
aprobarea Documentației de atribuire a contractelor de achiziție de servicii având ca 
obiect:  
 Lot 1 - „Prestarea serviciului  de salubrizare în zona de colectare 1 Brad” 
 Lot 2 - „Prestarea serviciului  de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg” 
 Lot 3 - „Prestarea serviciului  de salubrizare în zona de colectare 3 Centru”. 
 Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație 
Publică Locală. 
 Dl consilier local Iordăchescu Nicolae arată că, în comisia pentru servicii publice 
și comerț, muncă și protecție socială, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl consilier local Secui Adrian Iulian întreabă că, după ce se va rezilia contractul 
cu SC Brai Cata este acea perioadă de 90 de zile și în această perioadă beneficiarii vor 
mai plăti factura către acest operator sau nu. 
 Dl director Costoiu Calin menționează că este vorba de un serviciu prestat, deci 
serviciul nu va fi gratuit. 
 Dl consilier local Secui Adrian Iulian arată că, până la desemnarea operatorului 
regional, va fi un operator temporar și întreabă dacă va trebui să  încheiem un nou 
contract cu acest operator temporar. 
 Dl primar este de părere că, va trebui să se încheie de către fiecare beneficiar un 
alt contract, fiindcă se va schimba modalitatea de plată din taxă în tarif. De asemenea 
arată că, suntem în litigiu și avem procese pe rol cu operatorul care au ca obiect sume 
de miliarde de lei, care nu au fost încasate de la populație și care în baza contractului 
de delegare trebuie achitate de către Primărie, dacă se va ajunge în faza să ne execute 
și sunt șanse destul de mari, fiindcă au legislația de partea lor, vom fi obligați să 
plătim zeci de miliarde. 
 Dl consilier local Bota Adrian întreabă dacă Primăria se poate îndrepta pentru 
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recuperarea pagubei împotriva celor care nu au plătit tariful pentru serviciile prestate. 
 Dl director Costoiu Călin menționează faptul că, legislația prevede că, diferența 
dintre cei care nu au contracte încheiate cu operatorul se facturează Primăriei. 
Operatorul emite o factură pe un număr de persoane bineînțeles că, noi o contestam, 
dânșii merg la executor, iar factura este titlu executoriu și ne blochează conturile. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan arată că, la momentul demarării procedurilor de 
atribuire a contractului de delegare, s-a prevăzut un număr de beneficiari pentru 
Municipiul Orăștie și anume 22000 de cetățeni, ulterior au fost încheiate un număr de 
7000 de contracte, pe acea diferență până la 22000, Primăria trebuie să suporte acea 
diferență, problema este că Orăștia nu mai are atâția locuitori, operatorul ne facturează 
această diferență pentru care ne judecăm în instanță, dacă vor avea câștig de cauză ne 
vor pune poprire pe conturi și ne vor executa. Referitor la recuperarea sumelor de la 
cei care nu au încheiate contracte, ne vom îndrepta împotriva lor prin intermediul 
justiției, vor fi probabil mii de acțiuni de instanță. 
 Dl secretar general menționează că, în urma cu 10 ani, când s-a efectuat 
recensământul populației a reieșit că, municipiul Orăștie are o populație de 18000 de 
locuitori, după 2-3 ani Institutul Național de Statistică a mărit numărul populației la 
22000 de locuitori, fiindcă s-a constatat faptul că, persoanele care erau plecate în 
străinătate pe o perioadă de sub 6 luni nu au fost declarate și s-a ajuns la concluzia că 
nu sunt cuprinși nicăieri, nici în țările în care erau plecați, nici la noi și atunci în loc de 
18000 cât era în realitate, INS-ul a raportat un număr de 22000 de locuitori, deci 
diferența aceasta de 4000 plus pentru persoanele care nu au încheiat contracte, 
operatorul o facturează Primăriei.    
 Dl primar precizează că, la momentul respectiv în caietul de sarcini s-a prevăzut 
un număr de cetățeni de la care operatorul avea de ridicat deșeurile, dar în realitate 
lucrurile stau total diferit, numărul real al populației este altul și pentru acea diferență 
sunt obligați să plătim sumele aferente către operator, fiindcă așa prevede legea în 
materie. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie este de părere că, cine a gândit acest proiect la 
nivelul asociației de dezvoltare intercomunitara l-a gândit prost, este vorba de un 
serviciu prestat, de ce să nu existe de exemplu 17 operatori și cetățenii să își aleagă 
care dintre aceștia să îi presteze serviciul. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan menționează faptul că, în instanță s-a formulat 
apărarea pe baza cantităților, care au fost înregistrate la CMID Barcea Mare acolo se 
cântărește cât s-a dus și operatorul trebuie să facă dovada cât a dus, deci pe noi acesta 
este singurul lucru care ne ajută în momentul de față. 
 Dl secretar Teodor Iordan intervine și precizează că, din păcate acest lucru nu 
prea are relevanță, fiindcă contractul este pe număr de persoane și nu pe cantitate. 
 Dl consilier Bulz Dionisie nu înțelege de ce nu sunt mai mulți operatori așa cum 
este piața energiei și cetățeanul să își aleagă cu care dintre operatori vrea să lucreze. 
 Dl director Costoiu Călin arată că, așa prevede legislația să existe un singur 
operator la nivel regional. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.122/2022 privind aprobarea Documentației de 
atribuire a contractelor de achiziție de servicii având ca obiect:  
 Lot 1 - „Prestarea serviciului  de salubrizare în zona de colectare 1 Brad” 
 Lot 2 - „Prestarea serviciului  de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg” 
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 Lot 3 - „Prestarea serviciului  de salubrizare în zona de colectare 3 Centru”. 
 La punctul 12 al ordinii de zi, dl primar expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de  Dănăiață Claudia, 
împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.32/2021. 
 Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație 
Publică Locală. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia dă citire raportului de avizare al 
comisiei pentru administrație locală, juridică și de disciplină. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie arată că, s-a depus această solicitare și în 
materiale s-a explicat că a fost depusă tardiv, dar dna Dănăiață Claudia a fost evaluată 
pentru anul 2021. 
 Dl director Costoiu Călin menționează faptul că, plângerea prealabilă a transmisă 
pe email și a fost înregistrată sub nr.250/M/03.06.2022. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie întreabă dacă avem informații referitoare la 
calificativul obținut în urma evaluării. 
 Dl director Costoiu Călin arată că, nu deținem informații în acest sens și nu are 
nicio relevanță acest aspect, dânsa consideră că, hotărârea consiliului local este 
nelegală, că nu ar fi fost de competența acestuia întrucât nu consiliul local este 
angajatorul, este greșit, fiindcă potrivit prevederilor Ordinului nr.974/2020 al 
Ministrului Sănătății, pentru unitățile sanitare aflate în subordinea autorităților locale, 
acestea stabilesc criteriile de evaluare, act normativ care a fost invocat în preambulul 
HCL nr.32/2021, că ar contraveni regulamentului intern al Spitalului Municipal, fapt 
care nu are nicio legătură cu hotărârea respectiva, care a intrat în circuitul civil și a 
produs efecte juridice și nu mai poate fi revocată de către Consiliul local.   
 
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 9 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat cu 14 voturi „pentru”, iar doi 
consilieri locali s-au abținut de la vot.  
 Se adoptă Hotărârea nr.123/2022 privind respingerea plângerii prealabile 
formulată de Dănăiață Claudia, împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.32/2021. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii proiectului 
de hotărâre  privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al 
dnei CHIRA ADRIANA şi declararea ca vacant a locului de consilier local. 
 Dl director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de Direcția Administrație 
Publică Locală. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia arată că, în comisia pentru 
administrație locală, juridică și de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat 
favorabil. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea proiectului de hotărâre este de 9 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.124/2022 privind constatarea încetării de drept a 
mandatului de consilier local al dnei CHIRA ADRIANA şi declararea ca vacant a 
locului de consilier local. 
 La punctul 14 al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al Municipiului Orăștie a 
unui președinte de ședință care va conduce ședințele în luna iulie 2022. 
 Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație 
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Publică Locală. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia dă citire raportului de avizare comisiei 
pentru administrație locală, juridică și de disciplină. 
 Președintele de ședință solicită consilierilor locali să facă propuneri nominale 
pentru alegerea președintelui de ședință, care va conduce ședințele în luna iulie 2022. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia îl propune pe dl consilier local Bulz 
Dionisie. 
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea propunerii și a 
proiectului de hotărâre este de 9 voturi. 
 Propunerea dnei consilier local Cîndea Lenuța Aurelia se supune la vot și se 
aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.125/2022 privind alegerea dintre membrii Consiliului 
Local al Municipiului Orăștie a unui președinte de ședință care va conduce ședințele 
în luna iulie 2022. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de 
Urbanism – „Construire galerii comerciale, parcări, racord stradal, amenajare accese, 
drumuri de circulație incinta, împrejmuire, pilon publicitar, panouri publicitare incintă 
și fațade, amplasare post trafo, amenajare provizorie organizare de șantier”, 
Municipiul Orăștie, str.Armatei, nr.34. 
 Dl ing.Tudorașcu Mircea prezintă raportul întocmit de Direcția Arhitect-șef. 
 Dl consilier local Petre Radu arată că, în comisia pentru urbanism şi amenajarea 
teritoriului, protecție mediu şi turism, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.126/2022 privind aprobarea unui Plan Urbanistic 
Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism – „Construire galerii comerciale, 
parcări, racord stradal, amenajare accese, drumuri de circulație incinta, împrejmuire, 
pilon publicitar, panouri publicitare incintă și fațade, amplasare post trafo, amenajare 
provizorie organizare de șantier”, Municipiul Orăștie, str.Armatei, nr.34. 
 La punctul 16 al ordinii de zi, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor pentru obiectivul de investiții 
“Amenajare pistă de biciclete pentru deplasări nemotorizate în Municipiul Orăștie, 
județul Hunedoara”. 
 Dl director Stănilă Marius dă citire raportului întocmit de Biroul Dezvoltare 
Locală și Proiecte si prezinta traseele pistelor de biciclete, care vor fi amenajate. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei pentru 
activitati economico-financiare. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius arată că, în zona unde locuiește dânsul pe 
str.Primăverii, este intersecția care este destul periculoasă și dacă nu ar fi fost mai bine 
să se găsească altă variantă de traseu și să se ajungă tot în zona centrală a 
municipiului. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan precizează că, ideea a fost să ne apropiem cât mai 
mult de zona Micro II, ca să facem o legătură cu zona respectivă și dacă vreau să 
ajungă în zona Phillips aceasta ar fi una dintre variante. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie întreabă care sunt costurile aferente pentru un 
metru de traseu. 
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 Dl director Stănilă Marius arată că, nu este pe metru, ci pe kilometru și costurile 
cu amenajarea unui kilometru este de 200.000 euro, se vor face acolo unde necesar 
supraînălțări, montarea de parapeți și chiar de podețe unde este cazul.   
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 
 Se adoptă Hotărârea nr.127/2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor 
pentru obiectivul de investiții “Amenajare pistă de biciclete pentru deplasări 
nemotorizate în Municipiul Orăștie, județul Hunedoara”. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor pentru obiectivul de investiții 
“Construire de locuințe pentru tineri în Municipiul Orăștie, județul Hunedoara”. 
 Dl director Stănilă Marius prezintă raportul întocmit de Biroul Dezvoltare Locală 
și Proiecte. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan precizează că, prin acest proiect ne încadrăm pe 
suma de 4.000.000 euro care sunt prealocați și pot fi accesați prin P.N.R.R. În 
momentul de față am început să lucrăm la proiectele care pot fi depuse, sunt acele 
ghiduri de accesare a fondurilor P.O.R si aceste proiecte vor avea un termen de 
derulare de 3-4 ani. Se pot accesa fonduri și pentru piste de biciclete a discutat cu 
primarii unităților administrativ-teritoriale învecinate de posibilitatea unui parteneriat 
pentru amenajarea unui piste până la Costești, Consiliul Județean are în vedere un 
proiect similar, dar trebuie reglementată situația terenurilor pentru amenajarea pistei. 
  Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.128/2022 privind aprobarea proiectului și a 
cheltuielilor pentru obiectivul de investiții “Construire de locuințe pentru tineri în 
Municipiul Orăștie, județul Hunedoara”. 
 La punctul 18 al ordinii de zi, dl primar expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre  privind aprobarea statului de funcții şi a organigramei Spitalului Municipal 
Orăştie. 
 Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație 
Publică Locală. 
 Dna consilier local Giurgiu Margareta dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale şi culte. 
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 9 voturi.  
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.129/2022 privind aprobarea statului de funcții şi a 
organigramei Spitalului Municipal Orăştie. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții ale 
Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Orăștie. 
 Dl Terchet Narcis dă citire raportului întocmit de Compartimentul Resurse 
umane. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia prezintă raportul de avizare al 
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comisiei pentru administrație locală, juridică şi de disciplină. 
  Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.130/2022 privind aprobarea modificării Organigramei 
și a Statului de funcții ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
Orăștie. 
 La ultimul punct al ordinii de zi, Întrebări-interpelări, dl consilier local Bulz 
Dionisie dorește să supună atenției două probleme, prima este o rugăminte pe care o 
adresează dlui primar, se dea un impuls Poliției Locale, orașul din cauza lucrărilor 
care se efectuează în zona centrală este destul de aglomerat și se circulă destul de 
greu, până și cei de la Poliția Locală își parchează mașinile și încurcă circulația, să se 
miște și să ia măsuri împotriva celor are își parchează mașinile în spatele Catedralei.  
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan precizează că, zilnic împreună cu colegii discută în 
legătură cu probleme care există ca urmare a derulării proiectului din zona centrala și 
este abordată și această problemă.  
 Dl consilier local Bulz Dionisie are o rugăminte către juriștii din Primărie, să 
facă un proiect de hotărâre prin care să se elimine art.58, alin.(5) din Regulamentul de 
organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Orăștie, pentru că este 
un articol dintr-un regulament care nu poate să contrazică un articol din Codul 
administrativ. 
 Dl secretar general Teodor Iordan menționează faptul că, Regulamentul de 
organizare și funcționare al Consiliului local este elaborat după modelul cadru al 
Guvernului, iar acest regulament-cadru a fost făcut în baza Codului administrativ și nu 
este nimic nelegal în acesta. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie menționează că, i s-a spus de către juriști că acel 
regulament-cadru este atașat Codului administrativ. 
 Dl secretar general Teodor Iordan menționează că, Regulamentul-cadru a fost 
aprobat prin Ordinul nr.25/2021 al Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și 
Administrației și întocmit în temeiul Codului administrativ și este în acord cu 
prevederile acestuia, deci nu e nimic nelegal în regulament. 
 Dl consilie local Bulz Dionisie arată că, în Codul administrativ scrie că se are 
dreptul la indemnizația lunara, nu spune că este fracționat. 
 Dl secretar general menționează că, indemnizația lunară se acordă în baza unor 
condiții, dacă se întrunesc acele condiții, care sunt trecute în regulament. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie consideră că, nu este corect și în plus să existe o 
transparență și la începutul ședinței să se prezinte situația prezenței, care este făcută 
pentru ședințele anterioare, pentru că, nu are încredere că pentru luna viitoare. 
Totodată, arată că, la ședința pe comisii, se încheiase ședința comisiei, președintele 
comisiei nu a fost prezent și a venit și s-a semnat. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, în general la comisiile de 
specialitate nu am făcut exces de zel în ceea ce privește faptul că, dacă nu s-a stat 
până la finalul ședinței, dar la ședințele în plen nu avem ce face, pentru că, trebuie să 
trecem în hotărâre cvorumul și numărul consilierilor prezenți la ședință.   
 Dl consilier local Bota Adrian arată că, în sală este prezent un cetățean care ar 
dori să prezinte Consiliului local o problemă cu care se confruntă și dacă se poate să îi 
dăm cuvântul. 
 Președintele de ședință supune la vot solicitarea dlui consilier local Bota Adrian. 
 În continuare, i se dă cuvântul dlui Todoresc Alex, care lucrează în mediul privat 
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și care arată că, în cursul zilei de ieri a primit o adresa din partea Primăriei 
Municipiului Orăștie prin care i s-a dat un termen de 10 zile în care trebuie să 
elibereze terenul pe care este amplasata o terasă situată în zona centrală a 
municipiului. Dânsul menționează faptul că, nu doar el, ci și ceilalți comercianți care 
au terase, activitatea firmelor depinde foarte mult de acestea, mai ales pe timpul iernii. 
Problema este că, dânșii nu știu ce să facă în continuare, nu există un regulament care 
să reglementeze exact activitatea teraselor, înainte s-a solicitat ca terasele trebuie să 
fie închise cu sticlă, au comandat sticla pentru cele două terase, care i-a constat în jur 
de 25.000 euro. Dânșii nu știu ce mobilier să comande, furnizorii nu aduc de pe o zi 
pe alta, a făcut investiții și nu se face investiția pentru două săptămâni și ulterior după 
aprobarea noului regulament, să constate că trebuie să investească în alt tip de 
mobilier care să respecte regulamentul. Dânsul vine cu o rugăminte către Primărie și 
Consiliul local, nu știe dacă se poate amâna termenul de punere în aplicare a adresei 
eventual până la momentul în care va intra în vigoare noul regulament. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan menționează faptul că, adresa a fost transmisă de 
Direcția Tehnică, iar în perioada următoare vor începe lucrările de reparații în zona 
centrală, lucrările vor fi executate de o firmă din Timișoara, nu se știe cu exactitate cât 
vor durata aceste lucrări. În momentul de față se lucrează la regulamentul care va 
reglementa funcționarea teraselor în zona centrală, ne dorim să fie un regulament cât 
mai bun, ne-am orientat după ce alte regulamente existente în țară și care va stabili 
modalitatea și condițiile care trebuie sa le respecte. Nicăieri în țară, structura terasei 
nu este legată de fațada imobilului este interzis de lege acest lucru, de exemplu 
terasele din Timișoara nu au corpuri de iluminat și nici rețele alimentare cu energie, 
este cel mai complex regulament din țară. În continuare ne dorim să amenajăm zona 
centrală, dar în momentul de față așa cum arată zona, nu este în regulă și de aceea 
împreună cu cei care au spații de acest gen va trebui să găsim soluția cea mai bună 
este foarte greu să mulțumim pe toata lumea, dar ne dorim să punem în valoare 
arhitectura zonei. 
 Dl Todoresc Alex ar dori dacă se poate să se stabilească o întâlnire la care să fie 
invitate și persoanele care administrează aceste terase în ideea de veni cu eventuale 
idei sau sugestii care să se regăsească în regulamentul de funcționare a teraselor.    
 Dl primar este de părere că, zona centrală fără activitatea acestor localuri este o 
zonă moartă, trebuie să vedem ce este cel mai bine și să luam o decizie în consecință. 
În ceea ce privește regulamentul cel de la Timișoara este cel mai bun, trebuie să le 
urmăm modul de reglementare, în măsura în care se poate, care este foarte complex și 
stabilește numărul de mese, tipul de scaune, distanța dintre acestea, inclusiv culoarea, 
deci este foarte amănunțit. 
 Dl Todoresc Alex arată că, trebuie avut în vedere cum vor funcționa terasele în 
sezonul rece, dacă nu vor închise, va fi afectată activitatea firmei și va fi nevoit sa 
facă reduceri de personal. 
 Dl consilier local Bota Adrian întreabă dacă se poate prevede o dată de la care să 
își poată relua activitatea normală si când va fi supus aprobării noul regulament de 
funcționare a teraselor. 
 Dl primar precizează că, demontarea teraselor, nu înseamnă că, acestea nu pot 
funcționa în continuare, dar nu poate preciza astăzi când se va aproba regulamentul, 
nu putem face la repezeală și apoi să constatăm că, nu este în regulă, îi înțelege și pe 
dânșii, dar trebuie să facem reparațiile în zona centrală și cei care vor executa lucrările 
au promis că vor începe de săptămâna viitoare. De asemenea, este de părere că, ar 
trebui constituită o comisie formată și din consilieri locali, care să se întrunească o 
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dată sau de două ori pe săptămână și să analizeze regulamentul și să vedem care este 
direcția de urmat. 
 Dl Todoresc Alex întreabă daca se poate prelungi termenul de punere în aplicare 
a cererii de demontare a teraselor și să știm până la aprobarea regulamentului ce fel de 
mese și scaune vor fi pe terase, ca să le poată comanda. 
 Dl primar arată că, lucrurile nu sunt deloc simple și lucrările trebuie executate și 
cât mai bine, va trebui să aprobăm și regulamentul care va reglementa circulația în 
zona centrală și cum se va face aprovizionarea firmelor din zonă. 
 Dl consilier local Bota Adriana consideră că, noul regulament ar trebui să fie 
aprobat cât mai repede ca până la terminarea lucrărilor proprietarii localurilor să știe 
ce mobilier să își comande și să le poate redeschide cât mai rapid. 
 Dl director Costoiu Călin menționează faptul că, regulamentul trebuie pus în 
dezbatere publică și după parcurgerea procedurii va fi supus aprobării consiliului 
local.    
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan precizează că, prin modificările pe care le vom 
aduce zonei centrale, ne dorim să devină cât mai atractivă pentru cei care vizitează 
orașul, cât și pentru locuitorii Orăștiei. În privința regulamentului de funcționare a 
teraselor, consideră că, ar trebui să se implice și consilierii locali și își dorește să 
participe la discuții și să vina cu anumite idei. 
 În încheierea ședinței, dl director Costoiu Călin prezintă Decizia nr.14/2022, ca 
urmare a controlului de fond al Camerei de Conturi a Județului Hunedoara desfășurat 
în cursul acestui an la nivelul Primăriei Municipiului Orăștie. Urmare a controlului s-
au dispus anumite măsuri în sarcina Primarului, respectiv un număr de patru măsuri, 
din care două sunt practic cu prejudicii și anume recuperarea unor sume acordate ca 
spor de noapte polițiștilor locali și stabilirea întinderii prejudiciului creat bugetului 
local prin decontarea lucrărilor neconforme și a expertizei tehnice efectuate pentru 
constatarea neconformităților și recuperarea integrală a acestuia, este vorba de 
achitarea unei expertize pe care trebuia să o plătească constructorul si nu noi. Un alt 
aspect se referă la nerespectarea prevederilor legale privind regimul bunurilor care fac 
parte din domeniul public al Municipiului Orăștie și a veniturilor obținute din 
închirierea acestora, în speță este vorba de Școala Gimnazială „Dr.Aurel Vlad” 
Orăștie, care a încasat venituri din chirii. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan intervine și precizează că, Camera de Conturi 
consideră că, dacă nu am adoptat o hotărâre de consiliu prin care să le dăm în 
administrarea unităților de învățământ, veniturile obținute ca urmare a închirierii 
acestora de către scoli, trebuiau virate către bugetul local.  
 Dl director Costoiu Călin mai arată că, pe parte economică, la Clubul Sportiv 
Municipal „Dacia Orăștie 2010” au fost menținute niște debite înregistrate, deși au 
fost achitate, este o chestie contabilă, care se va rezolva prin documente, iar în ceea ce 
privește Școala Gimnazială „Dr.Aurel Vlad” Orăștie, trebuie reziliate contactele 
încheiate fără respectarea prevederilor legale, deci trebuie scoase la licitație și 
închiriate.    
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
             Președinte de ședință,                                                  Secretar General,                              
          ing.BOTA Mirela Nicoleta                                       jr.Teodor IORDAN 


