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            ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 12.06.2018 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 18 din cei 19 consilieri. Lipseşte d-l consilier local Sechi 
Dan Mihail. 
 La şedinŃă participă viceprimar łambă Alin Adam, secretar Teodor Iordan şi 
mass-media locală. 
 Întrucât procesul verbal al şedinŃei ordinare din 31 mai 2018 a fost pus la 
dispoziŃia consilierilor, d-l secretar întreabă dacă există obiecŃii cu privire la acesta. D-
l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, nu înŃelege de ce se mai supune la vot 
procesul verbal din moment ce nu sunt consemnate toate discuŃiile din cadrul 
şedinŃelor.  
 D-l secretar arată că, potrivit legii este obligatoriu supunerea la vot a acestuia la 
începutul şedinŃei, iar dacă nu au fost consemnate opiniile exprimate, se poate solicita 
acest lucru. 
 Procesul verbal al şedinŃei ordinare din 31 mai 2018 se supune la vot şi se aprobă 
cu unanimitate de voturi. 
 Preşedintele de şedinŃă, d-l consilier Paşca Ioan prezintă următorul proiect al 
ordinii de zi :  
 1.Proiect de hotărâre  privind  modificarea HCL nr.77/2018 referitoare la 
aprobarea documentaŃiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul “Extinderea, modernizarea şi dotarea GrădiniŃei cu Program 
Prelungit, strada Luncii, Municipiul Orăştie”. 
 2.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.3 la HCL nr.21/2018 
referitoare la aprobarea bugetului  general al municipiului Orăştie pe anul 2018. 
 3.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.22/2018 referitoare la 
aprobarea contractării unei finanŃări rambursabile interne/externe în vederea realizării 
unor obiective de investiŃii de interes local.  
 Proiectul ordinii de zi este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 La primul punct al ordinii de zi sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind  modificarea HCL nr.77/2018 referitoare la aprobarea documentaŃiei 
tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Extinderea, 
modernizarea şi dotarea GrădiniŃei cu Program Prelungit, strada Luncii, Municipiul 
Orăştie”. 
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 D-na director Oltean Mihaela dă citire raportului întocmit de Serviciul  Public de 
AsistenŃă Socială Orăştie. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 10 voturi. 
 Acesta este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Se adoptă Hotărârea nr.135/2018 privind modificarea HCL nr.77/2018 referitoare 
la aprobarea documentaŃiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul “Extinderea, modernizarea şi dotarea GrădiniŃei cu Program 
Prelungit, strada Luncii, Municipiul Orăştie”. 
 La punctul 2 al ordinii de zi sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind modificarea anexei nr.3 la HCL nr.21/2018 referitoare la aprobarea bugetului  
general al municipiului Orăştie pe anul 2018. 
 D-na director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică. 
 D-l secretar Teodor Iordan 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.136/2018 privind modificarea anexei nr.3 la HCL 
nr.21/2018 referitoare la aprobarea bugetului  general al municipiului Orăştie pe anul 
2018. 
 La ultimul punct al ordinii de zi sunt expuse motive iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.22/2018 referitoare la aprobarea 
contractării unei finanŃări rambursabile interne/externe în vederea realizării unor 
obiective de investiŃii de interes local.  
 D-na director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică. 
 D-l consilier Stoica Constantin Nicolae întreabă dacă nu ar fi fost mai convenabil 
să se fi realizat aceste investiŃii prin obligaŃiuni municipale.  
 D-na director economic arată că, avem contractate obligaŃiuni municipale pentru 
alte investiŃii, dar pentru aceste obiective s-a analizat şi s-a optat pentru varianta unui 
împrumut. 
 D-l secretar 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.137/2018 privind modificarea anexei la HCL 
nr.22/2018 referitoare la aprobarea contractării unei finanŃări rambursabile 
interne/externe în vederea realizării unor obiective de investiŃii de interes local.  
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
             Preşedinte de şedinŃă,                                                          Secretar, 
                   jr.Paşca Ioan                             jr.Teodor Iordan 


