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           ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 27.09.2018 cu ocazia şedinŃei ordinare a Consiliului local al 
municipiului Orăştie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită. 
 La şedinŃă sunt prezenŃi 18 din cei 19 consilieri. Lipseşte d-na consilier local 
Roşu Mariana Dorina. 
 La şedinŃă participă primar Ovidiu Bălan, viceprimar łambă Alin Adam, secretar 
Teodor Iordan, directori din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Orăştie. 
 Preşedintele de şedinŃă, d-l consilier łambă Alin Adam prezintă următorul 
proiect al ordinii de zi :  
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului 
Orăştie pe anul 2018. 
 2.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.109/2018 referitoare la 
aprobarea documentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃie (D.A.L.I) şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitare şi modernizare strada 
Dacilor din municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara”. 
 3.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.110/2018 referitoare la 
aprobarea documentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃie (D.A.L.I) şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitarea şi modernizarea Casei 
de Cultură „Alexandru GrozuŃă” din municipiul Orăştie şi transformarea acesteia în 
centru cultural multifuncŃional”. 
 4.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.111/2018 referitoare la 
aprobarea devizului general centralizat şi a fişei pentru proiectul „Reabilitarea şi 
modernizarea Casei de Cultură „Alexandru GrozuŃă”, transformarea acesteia în centru 
cultural multifuncŃional şi reabilitarea străzii Dacilor în municipiul Orăştie”. 
 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a acordului de parteneriat 
între U.A.T. Municipiul Orăştie prin Consiliul Local al Municipiului Orăştie si U.A.T. 
JudeŃul Hunedoara, prin Consiliul JudeŃean Hunedoara, în vederea promovării şi 
implementării în comun a  proiectului  ,,Reabilitarea şi modernizarea Casei de Cultură 
"Alexandru GrozuŃă", transformarea acesteia în centru cultural multifuncŃional şi 
reabilitarea străzii Dacilor în municipiul Orăştie”, precum şi a cheltuielilor legate de 
acest proiect. 
 6.Proiect de hotărâre privind completarea Programului anual al achiziŃiilor 
publice pentru anul 2018 aprobat prin HCL nr.67/2018. 
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 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Construire locuinŃe sociale 
cu centru educaŃional şi îmbunătăŃirea infrastructurii publice urbane în municipiul 
Orăştie, JudeŃul Hunedoara”. 
 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale şi a temei de proiectare 
pentru obiectivul de investiŃii „Extinderea reŃelei de distribuŃie apă potabilă pe 
str.Gării, bl.40 şi pe str.Unirii, bl.145 şi bl.147 în municipiul Orăştie, JudeŃul 
Hunedoara”. 
 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale şi a temei de proiectare 
pentru obiectivul de investiŃii „Lucr ări de reabilitare tehnologică a staŃiei de tratare a 
apei în municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”. 
 10.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al 
municipiului Orăştie pe anul 2018 în vederea suportării cheltuielilor ocazionate de 
vizita unei delegaŃii din oraşul înfrăŃit Sliedrecht - Olanda în perioada  02– 06 
octombrie 2018. 
 11.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.168/2018 referitoare la 
alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2018 în 
vederea suportării cheltuielilor ocazionate de vizita unei delegaŃii din oraşul înfrăŃit 
Jerash – Iordania în perioada 13 – 17 august 2018. 
 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu  – 
„Realizare construcŃie în regim de înălŃime P+1E pentru sediu SC Activitatea Goscom 
SA Orăştie” în municipiul Orăştie, PiaŃa Victoriei, nr.19, judeŃul Hunedoara. 
 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal şi a 
Regulamentului Local de Urbanism – „Extindere hală industrială, amenajare parcare 
şi împrejmuire ” în municipiul Orăştie, str.Luncii, f.n, judeŃul Hunedoara. 
 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal şi a 
Regulamentului Local de Urbanism – „Construire locuinŃe familiale P, P+M, garaje şi 
împrejmuire” în municipiul Orăştie, str.Luncii, f.n, judeŃul Hunedoara. 
 15.Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare şi a vânzării prin 
licitaŃie publică a terenului intravilan situat în municipiul Orăştie, str.Stelian Ivaşcu, 
nr.15. 
 16.Proiect de hotărâre privind propunerea restituirii unor terenuri foştilor 
proprietari. 
 17.Proiect de hotărâre privind  schimbarea sediului social al Regiei Publice 
Locale Ocolul Silvic „Valea Orăştiei” R.A Orăştie. 
 18.Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcŃionare a activităŃilor comerciale şi prestări servicii în pieŃele şi târgurile din 
Municipiul Orăştie. 
 
 19.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la închirierea 
prin licitaŃie publică a spaŃiilor comerciale, meselor, vitrinelor de vânzare din PIAłA 
,,LA BERZE” situată în municipiul Orăştie, str.Mureşului. 
 20.Proiect de hotărâre  privind stabilirea taxelor pentru utilizarea temporară a 
locurilor publice de desfăşurare a comerŃului din cadrul pieŃelor şi târgurilor din 
Municipiul Orăştie. 
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 21.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al 
municipiului Orăştie pe anul 2018 în vederea organizării şi desfăşurării Festivalului – 
concurs „Tudorică Munteanu, pentru solişti instrumentişti şi solişti vocali de muzică 
populară tradiŃională românească”, ediŃia a XVII-a. 
 22.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al 
municipiului Orăştie pe anul 2018 în vederea organizării şi desfăşurării unui spectacol 
de muzică populară cu ocazia Zilei Armatei Române. 
 23.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al 
municipiului Orăştie pe anul 2018 în vederea organizării manifestării „Concert de 
romanŃe – A căzut o frunză-n calea ta”, ediŃia a XV-a. 
 24.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al 
municipiului Orăştie pe anul 2018 în vederea organizării manifestărilor dedicate 
aniversării a 100 de ani de Marea Adunare NaŃională de la Alba Iulia din 1 decembrie 
1918 -  Ziua NaŃională a României.  
 În afara ordinii de zi, d-l primar propune : 
 25.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului instituŃiilor publice 
finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii pe anul 2018. 
 26.Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.233/2017 referitoare la 
încetarea unor contracte de concesiune şi răscumpărarea construcŃiilor edificate pe 
terenurile concesionate situate în Municipiul Orăştie, str.Pricazului, zona Creşei 
Municipale. 
 Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerile ulterioare se supune la vot şi se 
aprobă cu unanimitate de voturi. 
 La primul punct al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Orăştie pe 
anul 2018. 
 D-na director Jorza Lucia dă citire raportului întocmit de DirecŃia economică. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre a 
fost avizat favorabil. 
 D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, în mare parte grupul consilierilor 
liberali este de acord cu această rectificare, exista propusă o rectificare a bugetului 
alocat C.S.M Dacia Orăştie 2010, care a beneficiat de un buget generos, cu toate 
acestea există deficienŃe cu privire la activitatea acestuia şi trebuie să vedem şi 
rezultate pe măsura bugetului alocat. D-l consilier arată că, părinŃii care îşi aduc copiii 
la club trebuie să contribuie financiar pentru aceştia, ceea ce nu este normal, noi 
trebuie să atragem copii să vină să facă sport, să nu fie nevoiŃi să plece să practice 
sportul în alte localităŃi. În altă ordine de idei, dânsul doreşte să aducă în atenŃia 
Consiliului faptul că, persoana care este responsabilă de activitatea clubului, are un 
comportament violent, în urmă cu câteva zile a snopit în bătaie pe unul dintre sportivi, 
nu este normal un asemenea gest pentru poziŃia care o ocupă în cadrul clubului. De 
asemenea, mai arată că, înŃeleg ideea de a susŃine un om într-o anumită funcŃie, dar 
asemenea comportament nu trebuie tolerat şi în consecinŃă cere demisia respectivei 
persoane din conducerea Clubului Sportiv Municipal Dacia Orăştie 2010. 
 D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, d-l consilier Molocea Mihai Iulian a 
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afirmat că, clubul sportiv este în paragină, îl invită să vadă cum arată acum  spaŃiile de 
sub tribună, unde s-au făcut lucrări de reparaŃii şi reamenajare,  şi cum arătau în urmă 
cu câŃiva ani, mai ales că, d-l consilier a fost timp de 1 an în comitetul director al 
clubului şi cunoaşte situaŃia şi ce au făcut în perioada respectivă. Referitor la 
incidentul prezentat de d-l consilier, există o comisie care va ancheta acest fapt şi va 
lua măsurile în funcŃie de cele constatate. În ceea ce priveşte activitatea clubului, în 
momentul de faŃă avem aproximativ 400 de copii la toate grupele de vârste, 
comparativ cu numărul care exista în urmă cu câŃiva ani şi la club vin copii din alte 
localităŃi, atraşi de condiŃiile oferite. 
 D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, dânsul nu a afirmat că, clubul este în 
paragină şi să nu se încerce răstălmăcirea celor prezentate. 
 D-na consilier Chira Adriana întreabă câŃi angajaŃi are clubul sportiv şi câŃi sunt 
sportivi în cadrul acestuia. I se răspunde de către d-l viceprimar cară arată că, pe 
organigrama clubului sunt angajate 5 persoane, 16 sportivi şi 5 antrenori, care 
activizează în baza contractului de activitate sportivă, iar cluburile din Simeria si 
Deva plătesc după aceleaşi baremuri, care există şi la clubul nostru. 
 D-l consilier Molocea Mihai este de părere că, susŃinem un club sportiv de la 
bugetul local, iar rezultatele nu sunt pe măsura bugetului alocat. 
 D-l consilier Popa Dorin Ioan arată că, la obiectivul PiaŃa „La Berze” există o 
plusare de 115.000 lei, şi întreabă dacă această este prevăzută pentru lucrări 
suplimentare.  
 D-l primar Ovidiu Bălan arată că, această suplimentare a fost necesară pentru 
achiziŃionarea pentru secŃia de lactate de mobilier în plus, la etaj a fost nevoie de 
tablouri individuale de contorizare a consumului de energie electrică, la băi s-a 
constatat că mai trebuie achiziŃionată faianŃă, precum şi o cameră frigorifică ce este 
necesară şi care a necesitat o cheltuială în plus. În aceeaşi ordine de idei, dânsul arată 
că, nu sunt omisiuni din partea proiectantului, ci acestea au apărut pe parcursul 
execuŃiei investiŃiei. 
 
 D-l consilier Popa Dorin Ioan arată că, la obiectivul „Capela mortuară” este 
prevăzută achiziŃionarea a 5 camere de supraveghere, dacă există posibilitatea 
achiziŃionării a încă unei camere pe str. Gheorghe BariŃiu, ar fi necesară, are instalat 
un sistem propriu de supraveghere montat pe imobilul unde locuieşte şi ar putea fi 
cuplată la acest sistem. 
 D-l primar arata ca, pe buget sunt prevăzute achiziŃionarea acestor camere video, 
iar una dintre ele se va putea monta pe str.Ghe.BariŃiu. 
 D-l consilier Popa Dorin Ioan arată că, pe obiectivul „Biblioteca Municipală” 
este propusă rectificarea cu suma 10.000 lei, lucrarea este finalizată, părarea dânsului 
este ca ancadramentele la geamuri se puteau executa mult mai bine. 
 D-l primar arată că, nu s-au executat după cum s-ar fi dorit, a fost făcută o 
sesizare de către o anumită persoana, a fost şi un control al Ministerului Culturii şi 
care ne-a impus să respectăm forma iniŃială, întrucât imobilul este încadrat ca 
monument istoric. 
 D-l consilier Molocea Mihai Iulian propune retragerea sumei de 50 mii lei 
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prevăzută pentru activitatea C.S.M Dacia Orăştie 2010.  
 D-l viceprimar propune ca la partea de cheltuieli să se aloce suma de      5 mii lei 
pentru lucrări de reparaŃii la instalaŃia de gaz de la GrădiniŃa „CăsuŃa cu Poveşti” 
situată în str.Pricazului. Totodată, propune să se suplimenteze cu suma de 42 mii lei 
capitolul bugetar „FinanŃări nerambursabile - acŃiuni culturale, sportive şi religioase”. 
Aceste sume se alocă prin diminuarea creditelor de la obiectivul „Extindere reŃele de 
gaz” cu suma de 30 mii lei şi de la obiectivul „Studii şi cercetare” cu suma de 17 mii 
lei. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
amendamentelor şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Amendamentul d-lui consilier Molocea Mihai Iulian se supune la vot şi se 
respinge cu 6 voturi „pentru” şi 12 voturi „împotrivă”. 
 Amendamentele d-lui viceprimar łambă Alin Adam sunt supuse, pe rând, la vot, 
acestea fiind aprobate cu unanimitate de voturi.  
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Se adoptă Hotărârea nr.215/2018 privind aprobarea rectificării bugetului local al 
municipiului Orăştie pe anul 2018. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea HCL nr.109/2018 referitoare la aprobarea documentaŃiei 
de avizare a lucrărilor de intervenŃie (D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul “Reabilitare şi modernizare strada Dacilor din municipiul Orăştie, 
judeŃul Hunedoara”. 
 D-na ing.Bodea Raluca prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul 
Dezvoltare Locală şi Proiecte. 
 
 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre a 
fost avizat favorabil. 
 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.216/2018 privind modificarea HCL nr.109/2018 
referitoare la aprobarea documentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃie (D.A.L.I) 
şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitare şi modernizare 
strada Dacilor din municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara”. 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
modificarea HCL nr.110/2018 referitoare la aprobarea documentaŃiei de avizare a 
lucrărilor de intervenŃie (D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul “Reabilitarea şi modernizarea Casei de Cultură „Alexandru GrozuŃă” din 
municipiul Orăştie şi transformarea acesteia în centru cultural multifuncŃional”. 
 D-na ing.Bodea Raluca prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul 
Dezvoltare Locală şi Proiecte. 
 D-l consilier Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei economice. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
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proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.217/2018 privind modificarea HCL nr.110/2018 
referitoare la aprobarea documentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃie (D.A.L.I) 
şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitarea şi modernizarea 
Casei de Cultură „Alexandru GrozuŃă” din municipiul Orăştie şi transformarea 
acesteia în centru cultural multifuncŃional”. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea HCL nr.111/2018 referitoare la aprobarea devizului 
general centralizat şi a fişei pentru proiectul „Reabilitarea şi modernizarea Casei de 
Cultură „Alexandru GrozuŃă”, transformarea acesteia în centru cultural 
multifuncŃional şi reabilitarea străzii Dacilor în municipiul Orăştie”. 
 D-na ing.Bodea Raluca dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul 
Dezvoltare Locală şi Proiecte. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre a 
fost avizat favorabil. 
 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.218/2018 privind modificarea HCL nr.111/2018 
referitoare la aprobarea devizului general centralizat şi a fişei pentru proiectul 
„Reabilitarea şi modernizarea Casei de Cultură „Alexandru GrozuŃă”, transformarea 
acesteia în centru cultural multifuncŃional şi reabilitarea străzii Dacilor în municipiul 
Orăştie”. 
 În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea proiectului, a acordului de parteneriat între U.A.T. Municipiul Orăştie prin 
Consiliul Local al Municipiului Orăştie si U.A.T. JudeŃul Hunedoara, prin Consiliul 
JudeŃean Hunedoara, în vederea promovării şi implementării în comun a  proiectului  
,,Reabilitarea şi modernizarea Casei de Cultură "Alexandru GrozuŃă", transformarea 
acesteia în centru cultural multifuncŃional şi reabilitarea străzii Dacilor în municipiul 
Orăştie”, precum şi a cheltuielilor legate de acest proiect. 
 D-na ing.Bodea Raluca prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul 
Dezvoltare Locală şi Proiecte. 
 D-l consilier Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei economice. 
 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.219/2018 privind aprobarea proiectului, a acordului de 
parteneriat între U.A.T. Municipiul Orăştie prin Consiliul Local al Municipiului 
Orăştie si U.A.T. JudeŃul Hunedoara, prin Consiliul JudeŃean Hunedoara, în vederea 
promovării şi implementării în comun a  proiectului  ,,Reabilitarea şi modernizarea 
Casei de Cultură "Alexandru GrozuŃă", transformarea acesteia în centru cultural 
multifuncŃional şi reabilitarea străzii Dacilor în municipiul Orăştie”, precum şi a 
cheltuielilor legate de acest proiect. 
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 La punctul 6 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind completarea Programului anual al achiziŃiilor publice pentru anul 
2018 aprobat prin HCL nr.67/2018. 
 D-na Ardean Tatiana prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – 
Compartiment AchiziŃii Publice. 
 D-nii consilieri locali Paşca Ioan şi Stănculesc Valentin Silviu arată, pe rând, că 
în comisia economică şi în comisia pentru servicii şi comerŃ, proiectul de hotărâre a 
fost avizat favorabil. 
 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.220/2018 privind completarea Programului anual al 
achiziŃiilor publice pentru anul 2018 aprobat prin HCL nr.67/2018. 
 În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea Proiectului „Construire locuinŃe sociale cu centru educaŃional şi 
îmbunătăŃirea infrastructurii publice urbane în municipiul Orăştie, JudeŃul 
Hunedoara”. 
 
 D-l ing.Iacob Doru dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul 
Dezvoltare Locală şi Proiecte. 
 D-l consilier Paşca Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei economice. 
 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.221/2018 privind aprobarea Proiectului „Construire 
locuinŃe sociale cu centru educaŃional şi îmbunătăŃirea infrastructurii publice urbane 
în municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”. 
 La punctul 8 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea notei conceptuale şi a temei de proiectare pentru obiectivul 
de investiŃii „Extinderea reŃelei de distribuŃie apă potabilă pe str.Gării, bl.40 şi pe 
str.Unirii, bl.145 şi bl.147 în municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”. 
 D-l ing.Iacob Doru prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul 
Dezvoltare Locală şi Proiecte. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia pentru urbanism, proiectul de 
hotărâre a fost avizat favorabil. 
 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.222/2018 privind aprobarea notei conceptuale şi a 
temei de proiectare pentru obiectivul de investiŃii „Extinderea reŃelei de distribuŃie apă 
potabilă pe str.Gării, bl.40 şi pe str.Unirii, bl.145 şi bl.147 în municipiul Orăştie, 
JudeŃul Hunedoara”. 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea notei conceptuale şi a temei de proiectare pentru obiectivul de investiŃii 
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„Lucrări de reabilitare tehnologică a staŃiei de tratare a apei în municipiul Orăştie, 
JudeŃul Hunedoara”. 
 D-l ing.Iacob Doru prezinta raportul întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul 
Dezvoltare Locală şi Proiecte. 
 D-l consilier Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
urbanism. 
 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.223/2018  privind aprobarea notei conceptuale şi a temei 
de proiectare pentru obiectivul de investiŃii „Lucr ări de reabilitare tehnologică a staŃiei 
de tratare a apei în municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”. 
 La punctul 10 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăştie 
pe anul 2018 în vederea suportării cheltuielilor ocazionate de vizita unei delegaŃii din 
oraşul înfrăŃit Sliedrecht - Olanda în perioada  02– 06 octombrie 2018. 
  D-na ec.Doboş Carmen dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul 
Dezvoltare Locală şi Proiecte. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre a 
fost avizat favorabil. 
 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.224/2018 privind alocarea unei sume de bani din 
bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2018 în vederea suportării cheltuielilor 
ocazionate de vizita unei delegaŃii din oraşul înfrăŃit Sliedrecht - Olanda în perioada  
02– 06 octombrie 2018. 
 În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind modificarea HCL nr.168/2018 referitoare la alocarea unei sume de bani din 
bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2018 în vederea suportării cheltuielilor 
ocazionate de vizita unei delegaŃii din oraşul înfrăŃit Jerash – Iordania în perioada 13 – 
17 august 2018. 
 D-na ec.Doboş Carmen dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul 
Dezvoltare Locală şi Proiecte. 
 D-l consilier Paşca Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei economice. 
 D-l viceprimar arată că, oficialităŃile iordaniene ne-au comunicat că a intervenit o 
modificare a rutei aeriene faŃă de cea stabilită iniŃial, astfel că,  este necesară 
prelungirea perioadei în care vor efectua vizita în municipiul nostru şi implicit 
necesită modificarea sumei iniŃiale. Astfel suma care se solicită a fi alocată pentru 
vizita delegaŃiei iordaniene va fi de 19.722 lei, iar vizita va avea loc în perioada 13 - 
20 octombrie. În acest sens, propune modificarea în mod corespunzător a art.1 şi 2 din 
proiectul de hotărâre.  
 D-l consilier Bulz Dionisie arată că, trebuie respectat regulamentul de organizare 
şi funcŃionare a Consiliului local, în documentele care însoŃesc proiectul de hotărâre 
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este prezentat un lucru, iar acum ni se prezintă cu totul  altceva. 
 D-l viceprimar arată că, motivele pentru care se solicită această modificare au 
fost prezentate anterior. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea amendamentului şi a 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Amendamentul d-lui viceprimar se supune la vot şi se aprobă cu           13 voturi 
„pentru”, iar 5 consilieri s-a abŃinut de la vot. 
 Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în 
unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.225/2018 privind modificarea HCL nr.168/2018 
referitoare la alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăştie pe 
anul 2018 în vederea suportării cheltuielilor ocazionate de vizita unei delegaŃii din 
oraşul înfrăŃit Jerash – Iordania în perioada 13 – 17 august 2018. 
 La punctul 12 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu  – „Realizare construcŃie în 
regim de înălŃime P+1E pentru sediu                     SC Activitatea Goscom SA Orăştie” 
în municipiul Orăştie, PiaŃa Victoriei, nr.19, judeŃul Hunedoara. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia Arhitect-şef. 
 D-l consilier Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
urbanism. 
 D-l consilier Popa Dorin Ioan este de părere că, nu ştim cât este de oportun 
amenajarea unui nou sediu, sunt în municipiu imobile care sunt libere, mai bine s-ar 
achiziŃiona un imobil, cheltuielile sunt destul de mari să construieşti un alt sediu, cu 
200.000 lei se pot achiziŃiona 2 apartamente şi amenaja un sediu şi o casierie. 
 D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, d-l primar în urmă cu un an de zile, 
când s-a aprobat achiziŃionarea imobilului unde a funcŃionat           SC Green Waste 
Management a fost prezentată o altă viziune cu privire la destinaŃia care i se va da 
acestuia şi întreabă de ce s-a renunŃat la varianta de a se muta societatea în respectiva 
locaŃie. 
 D-l primar Ovidiu Bălan arată că, societatea respectivă are o conducere care a 
considerat că, aceasta este cea mai bună variantă, deci este opŃiunea lor, pentru care au 
demarat acest proiect. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, imobilul în care îşi desfăşoară activitatea în 
prezent a fost achiziŃionat de către municipalitate, societatea are în proprietate unele 
spaŃii si terenul fostei sere pe care doresc să amenajeze un nou sediu, nu putem să 
punem casieria societăŃii, de exemplu pe str.Dealu Mic, trebuie ca sediul să fie în 
centrul urbei, iar casieria trebuie să respecte anumite standarde de securitate. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Aceasta se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi „pentru” şi 6 voturi 
„împotrivă”. 
 Este adoptată Hotărârea nr.226/2018 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de 
Detaliu  – „Realizare construcŃie în regim de înălŃime P+1E pentru sediu SC 
Activitatea Goscom SA Orăştie” în municipiul Orăştie, PiaŃa Victoriei, nr.19, judeŃul 
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Hunedoara. 
 În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism 
– „Extindere hală industrială, amenajare parcare şi împrejmuire” în municipiul 
Orăştie, str.Luncii, f.n, judeŃul Hunedoara. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea dă citire raportului întocmit de DirecŃia Arhitect-şef. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia pentru urbanism proiectul de 
hotărâre a fost avizat favorabil. 
 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 si aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.227/2018   privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal 
şi a Regulamentului Local de Urbanism – „Extindere hală industrială, amenajare 
parcare şi împrejmuire” în municipiul Orăştie, str.Luncii, f.n, judeŃul Hunedoara. 
 La punctul 14 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de 
Urbanism – „Construire locuinŃe familiale P, P+M, garaje şi împrejmuire” în 
municipiul Orăştie, str.Luncii, f.n, judeŃul Hunedoara. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezinta raportul întocmit de DirecŃia Arhitect-şef. 
 D-l consilier Paşca Ioan da citire raportului de avizare al comisiei pentru 
urbanism. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 10 voturi. 
 Aceasta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.228/2018 privind aprobarea unui Plan Urbanistic 
Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism – „Construire locuinŃe familiale P, 
P+M, garaje şi împrejmuire” în municipiul Orăştie, str.Luncii, f.n, judeŃul Hunedoara. 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
însuşirea raportului de evaluare şi a vânzării prin licitaŃie publică a terenului intravilan 
situat în municipiul Orăştie, str.Stelian Ivaşcu, nr.15. 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre a 
fost avizat favorabil. 
 D-l consilier Popa Dorin Ioan arată că, deşi strada a fost modernizată între timp, 
evaluatorii evaluează tot la aceleaşi valori ca şi înainte de modernizarea acesteia.    
 D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, este foarte interesant rolul 
Consiliului local şi al conducerii Primăriei este de a aduce bani sau de a prejudicia 
bugetul local al municipiului. 
 D-l viceprimar arată că, d-l consilier are un vot în Consiliul local şi îl poate folosi 
în mod corespunzător. 
 D-l consilier Stoica Constantin arată că, la vot ştie dânsul cum trebuie votat, dar a 
adresat o întrebare şi doreşte un răspuns. 
 Preşedintele de şedinŃă întreabă dacă mai sunt alte discuŃii? 
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 D-l consilier Stoica Constantin Nicolae insistă să i se răspundă la întrebarea care 
este rolul Consiliului local. I se răspunde de către preşedintele de şedinŃă, că rolul este 
acela de a dezvolta municipiul. 
 Preşedintele de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre. 
 D-l consilier Stoica Constantin arată că, acest Consiliu local nu este al 
preşedintelui de şedinŃă să conducă după bunul plac. 
 D-l consilier Pasca Ioan arată că, există un raport de evaluare întocmit de un 
expert autorizat şi care este supus aprobării. 
 D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, nu este niciun raport de 
evaluare, a fost concesionat acest teren pe o perioadă de 50 de ani, iar la valoarea de 
10 euro/mp se prejudiciază bugetul local, o să vedem când va veni Parchetul cum o sa 
explicaŃi faptul că s-a prejudiciat bugetul local.  
 Consilierii liberali părăsesc sala pe motiv de sfidare din partea preşedintelui de 
şedinŃă. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 13 voturi. 
 Preşedintele de şedinŃă arata ca, proiectul de hotărâre nu poate fi aprobat din 
lipsa cvorumului de 2/3 din numărul total al consilierilor în funcŃie. 
 La punctul 16 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind propunerea restituirii unor terenuri foştilor proprietari. 
 D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l consilier Petre Radu OnuŃ prezintă raportul de avizare al comisiei pentru 
administraŃie locală. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 7 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.229/2018 privind propunerea restituirii unor terenuri 
foştilor proprietari. 
 În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind  
schimbarea sediului social al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic „Valea Orăştiei” 
R.A Orăştie. 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l consilier Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie locală, 
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 7 voturi. 
 Aceasta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.230/2018 privind  schimbarea sediului social al Regiei 
Publice Locale Ocolul Silvic „Valea Orăştiei” R.A Orăştie. 
 La punctul 18 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a activităŃilor 
comerciale şi prestări servicii în pieŃele şi târgurile din Municipiul Orăştie. 
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 D-l secretar Teodor Iordan prezintă raportul întocmit de Serviciul AdministraŃia 
PieŃelor. 
 D-l consilier Stănculesc Valentin Silviu dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru servicii şi comerŃ. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 7 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.231/2018 privind  aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcŃionare a activităŃilor comerciale şi prestări servicii în pieŃele şi 
târgurile din Municipiul Orăştie. 
 În continuare, d-l primar prezinta motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea Regulamentului referitor la închirierea prin licitaŃie publică a 
spaŃiilor comerciale, meselor, vitrinelor de vânzare din PIAłA ,,LA BERZE” situată 
în municipiul Orăştie, str.Mureşului. 
 D-l secretar dă citire raportului întocmit de Serviciul AdministraŃia PieŃelor. 
 D-l consilier Petre Radu OnuŃ prezintă raportul de avizare al comisiei pentru 
administraŃie locală. 
 D-l consilier Stănculesc Valentin Silviu arată că, în urma discuŃiilor purtate în 
cadrul comisiei pentru servicii şi comerŃ, aceasta propune ca aprovizionarea agenŃilor 
economici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul pieŃei să se facă zilnic între ora 6 şi 
ora 9.  
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
amendamentului şi a proiectului de hotărâre este de 7 voturi. 
 Amendamentul comisiei pentru servicii şi comerŃ se supune la vot şi se aprobă cu 
unanimitate de voturi. 
 D-l secretar arată că, urmare a aprobării amendamentului Regulamentul se va 
completa în mod corespunzător. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.  
 Este adoptată Hotărârea nr.232/2018 privind aprobarea Regulamentului referitor 
la închirierea prin licitaŃie publică a spaŃiilor comerciale, meselor, vitrinelor de 
vânzare din PIAłA ,,LA BERZE” situată în municipiul Orăştie, str.Mureşului. 
 La punctul 20 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind stabilirea taxelor pentru utilizarea temporară a locurilor publice de 
desfăşurare a comerŃului din cadrul pieŃelor şi târgurilor din Municipiul Orăştie. 
 D-l secretar prezintă raportul întocmit de Serviciul AdministraŃia PieŃelor. 
 D-l consilier Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei economice. 
  
 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. 
 Se adoptă Hotărârea nr.233/2018 privind stabilirea taxelor pentru utilizarea 
temporară a locurilor publice de desfăşurare a comerŃului din cadrul pieŃelor şi 
târgurilor din Municipiul Orăştie. 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
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alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2018 în 
vederea organizării şi desfăşurării Festivalului – concurs „Tudorică Munteanu, pentru 
solişti instrumentişti şi solişti vocali de muzică populară tradiŃională românească”, 
ediŃia a XVII-a. 
 D-l ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură „Alexandru 
GrozuŃă” Orăştie. 
 D-l consilier Paşca Ioan şi d-na consilier Cîndea LenuŃa Aurelia dau citire, pe 
rând, rapoartelor de avizare ale comisiei economice şi al comisiei pentru învăŃământ, 
sănătate, sport, cultură şi culte. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 10 voturi. 
 Aceasta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.234/2018  privind alocarea unei sume de bani din 
bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2018 în vederea organizării şi 
desfăşurării Festivalului – concurs „Tudorică Munteanu, pentru solişti instrumentişti 
şi solişti vocali de muzică populară tradiŃională românească”, ediŃia a XVII-a. 
 La punctul 22 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăştie 
pe anul 2018 în vederea organizării şi desfăşurării unui spectacol de muzică populară 
cu ocazia Zilei Armatei Române. 
 D-l ing.Pistol Eugen dă citire raportului întocmit de Casa de Cultură „Alexandru 
GrozuŃă” Orăştie. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre a 
fost avizat favorabil. 
 D-l viceprimar arată că, spectacolul va fi organizat în parteneriat cu Centrul de 
Cultură şi Artă al JudeŃului Hunedoara, în acest sens este necesar a fi aprobat acordul 
de parteneriat între Municipiul Orăştie şi instituŃia de cultură amintită. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
amendamentului şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Amendamentul d-lui viceprimar se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 
 D-l secretar arată că, urmare a aprobării amendamentului, articolul 1 al 
proiectului de hotărâre se va completa cu un nou aliniat, care va avea următorul 
cuprins : „Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Orăştie prin 
Consiliul local al Municipiului Orăştie şi Centrul de Cultură şi Artă al JudeŃului 
Hunedoara în vederea organizării în data de       25 octombrie 2018 a unui spectacol 
de muzica populara cu ocazia Zilei Armatei Romane, acesta constituind anexă la 
prezenta hotărâre.”   
 Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în 
unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.235/2018 privind alocarea unei sume de bani din bugetul 
local al municipiului Orăştie pe anul 2018 în vederea organizării şi desfăşurării unui 
spectacol de muzică populară cu ocazia Zilei Armatei Române.  
 În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
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alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2018 în 
vederea organizării manifestării „Concert de romanŃe –         A căzut o frunză-n calea 
ta”, ediŃia a XV-a. 
 D-l ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură „Alexandru 
GrozuŃă” Orăştie. 
 D-l consilier Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei economice. 
 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.236/2018  privind alocarea unei sume de bani din 
bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2018 în vederea organizării manifestării 
„Concert de romanŃe – A căzut o frunză-n calea ta”, ediŃia a XV-a. 
 La punctul 24 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăştie 
pe anul 2018 în vederea organizării manifestărilor dedicate aniversării a 100 de ani de 
Marea Adunare NaŃională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 -  Ziua NaŃională a 
României.  
 D-l ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură „Alexandru 
GrozuŃă” Orăştie. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre a 
fost avizat favorabil. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotare este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.237/2018 privind alocarea unei sume de bani din bugetul 
local al municipiului Orăştie pe anul 2018 în vederea organizării manifestărilor 
dedicate aniversării a 100 de ani de Marea Adunare NaŃională de la Alba Iulia din 1 
decembrie 1918 -  Ziua NaŃională a României.  
 La punctul 25 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului instituŃiilor publice finanŃate integral 
sau parŃial din venituri proprii pe anul 2018. 
 
 D-na director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică. 
 D-l consilier Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei economice. 
 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.238/2018 privind aprobarea rectificării bugetului 
instituŃiilor publice finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii pe anul 2018. 
 La ultimul punct al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului 
de hotărâre privind completarea HCL nr.233/2017 referitoare la încetarea unor 
contracte de concesiune şi răscumpărarea construcŃiilor edificate pe terenurile 
concesionate situate în Municipiul Orăştie, str.Pricazului, zona Creşei Municipale. 
 D-na director Oltean Mihaela prezintă raportul întocmit de Serviciul Public de 
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AsistenŃă Socială Orăştie. 
 D-l consilier Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
urbanism. 
 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.239/2018 privind completarea HCL nr.233/2017 
referitoare la încetarea unor contracte de concesiune şi răscumpărarea construcŃiilor 
edificate pe terenurile concesionate situate în Municipiul Orăştie, str.Pricazului, zona 
Creşei Municipale. 
 În încheierea şedinŃei, preşedintele de şedinŃă îi dă cuvântul d-lui Biro Mircea, 
care arată că, a depus o cerere prin care a solicitat introducerea gazului metan şi 
izolarea termică a apartamentului din blocul nr.40 din str.Pricazului unde locuieşte 
împreună cu soŃia şi cei 4 copii minori. Dânsul arată că, iarna trecută s-au încălzit cu 
lemne, dar este destul de dificil să urci lemne până la etajul 4, însă răspunsul primit a 
fost unul negativ. 
 D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, pentru aceste lucrări nu au fost 
prevăzuŃi bani în bugetul local pe anul 2018, acesta fiind motivul pentru care nu se 
poate rezolva pentru moment cererea. 
 D-l primar Ovidiu Bălan arată că, se va încerca găsirea unei soluŃii în ceea ce 
priveşte încălzirea locuinŃei, Ńinând cont că, blocul este racordat la reŃeaua de gaz, dar 
nu se poate rezolva de pe o zi pe alta.   
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
              Preşedinte de şedinŃă,                                                   Secretar, 
             prof.łambă Alin Adam                          jr.Teodor Iordan 


