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           ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 08.10.2015 cu ocazia şedinŃei de îndată a Consiliului 
local al municipiului Orăştie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu o zi înainte de data stabilită. 
 Din totalul de 19 consilieri sunt prezenŃi la şedinŃă 13. Lipsesc d-na 
consilier Ardelean Alina si d-nii consilieri Călinescu Cristian, Iordăchescu 
Nicolae, NeamŃu Sergiu, Paşca Ioan şi Ploeşteanu Flaviu.   
 La şedinŃă participă d-nii : primar Ovidiu Bălan, secretar Teodor Iordan 
şi mass-media locală. 
 D-l consilier łambă Alin propune ca preşedinte de şedinŃă pe                
d-l consilier Petre Radu OnuŃ.  
 Propunerea este supusă la vot şi aprobată în unanimitate. 
 D-l primar Ovidiu Bălan propune următorul proiect al ordinii de zi : 
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al 
municipiului Orăştie pe anul 2015. 
 Proiectul ordinii de zi este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 D-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Orăştie pe anul 2015. 
 D-na ec.Czeteni Alina prezintă raportul întocmit de DirecŃia economica. 
 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 cu unanimitate de 
voturi. 
 Se adoptă Hotărârea nr.153/2015 privind aprobarea rectificării 
bugetului local al municipiului Orăştie pe anul 2015. 
 În încheierea şedinŃei d-l primar arată că, de curând s-au făcut anumite 
presiuni de către unii consilieri asupra angajaŃilor din aparatul de specialitate 
al primarului şi solicită să se renunŃe la asemenea practici. În aceeaşi ordine 
de idei, dânsul arată că, ar fi trebuit să existe un raport al comisiei care se 
ocupă de închirierea sălilor proprietatea municipiului Orăştie. 
 D-l consilier Molocea Mihai arată că, există o hotărâre de consiliu local 
prin care a fost numită o comisie care selectează cererile şi respectiva 
hotărâre nu a fost respectată. Dânsul nu a făcut presiuni a întrebat de ce nu 
se poate da cheia de la sala Astra, unde la fiecare sfârşit de săptămână au loc 
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repetiŃii ale concurenŃilor care participa la concursul „Talentele Orăştiei”, nu 
este normal să i se răspundă de către angajatul PoliŃiei locale că nu îi permite 
Primarul.  
 D-l primar arată că, ar fi trebuit să existe un document prin care se 
aprobă acest lucru, însă dânsul nu a văzut un asemenea act, motiv pentru 
care s-a refuzat a se da cheia de la sală în plus la sfârşitul săptămânii 
precedente a avut loc un simpozion organizat de Spitalul Municipal şi mai 
aveau de luate unele materiale. 
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                        Secretar,                                                
                Petre Radu OnuŃ                            jr.Teodor Iordan 
 
    


