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          ROMÂNIA  

JUDEŢUL HUNEDOARA 

MUNICIPIUL ORĂŞTIE 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

 Încheiat astăzi, 26 ianuarie 2023 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului 

local al municipiului Orăștie. 

 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită. 

 Din totalul de 19 consilieri locali în funcție la ședință sunt prezenți               

18 consilieri locali. Lipsește nemotivat dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin. 

 La ședință participă primar ing.Ovidiu Bălan, viceprimar Hendrea Ovidiu 

Cristian, secretar general Călin Costoiu și funcționari publici din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului și mass-media locală. 

 Dl secretar general Călin Costoiu precizează că, procesul verbal al ședinței 

extraordinare convocată de îndată din data de 16 ianuarie 2023 a fost pus la 

dispoziția consilierilor locali și întreabă dacă există obiecții cu privire la acesta. 

Întrucât nu există obiecții, procesul verbal este supus la vot și aprobat în 

unanimitate.  

 Președintele de ședință, dl consilier local Iordăchescu Nicolae Constantin 

Ioan prezintă următorul proiect al ordinii de zi :   

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului 

Orăștie pe anul 2023. 

 2.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de 

instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Orăștie 

aprobat prin HCL nr.206/2022.  

 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de amplasare a 

teraselor sezoniere în zona Centrului Istoric al Municipiului Orăștie. 

 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare aferentă 

obiectivului de investiții „Elaborarea și actualizarea în format GIS a Planului 

Urbanistic General al municipiului Orăștie, județul Hunedoara”. 

 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului achizițiilor publice 

aferent Proiectului „Renovarea energetică moderată a Centrului Social – Direcția 

Publică de Asistență Socială din Municipiul Orăștie, Județul Hunedoara”. 

 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului achizițiilor publice 

aferent Proiectului „Construirea de locuințe pentru tineri în Municipiul Orăștie, 

Județul Hunedoara”. 

 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului achizițiilor publice 

aferent Proiectului „Amenajare pistă de biciclete în Municipiul Orăștie, Județul 

Hunedoara”.  
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 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului achizițiilor publice 

aferent Proiectului „Amenajare pistă de biciclete pentru deplasări nemotorizate în 

Municipiul Orăștie, Județul Hunedoara”. 

 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului achizițiilor publice 

aferent Proiectului „Elaborarea și actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic 

General al Municipiului Orăștie, Județul Hunedoara”. 

 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a terenului 

situat în str.Erou Ovidiu Nicolae Muntean, aflat în proprietatea privată a 

municipiului Orăștie către SC Filplast SRL Orăștie. 

 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la 

circulația autovehiculelor pe tronsonul Piața Victoriei – str. N.Bălcescu – Piața 

A.Vlaicu din Centrul Istoric al municipiului Orăștie. 

 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții 

ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Orăștie și ale serviciilor 

subordonate Consiliului Local al municipiului Orăștie. 

 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentelor suport și a 

Documentației pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect 

,,Delegarea gestiunii Serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 

Hațeg + 3 Centru , Județul Hunedoara”, mandatarea Asociației să organizeze 

procedura de achiziție până la finalizarea acesteia, precum și mandatarea 

președintelui Asociației să semneze contractul de delegare. 

 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Statutului și a Actului 

Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de 

Gestionare al Deșeurilor Județul Hunedoara”. 

 15.Proiect de hotărâre privind modificarea machetei Monografiei 

municipiului Orăștie aprobată prin HCL nr.105/2022. 

 16.Proiect de hotărâre privind aprobarea menținerii rețelei școlare a unităților 

de învățământ de stat şi particular preuniversitar din municipiul Orăștie pentru 

anul școlar 2023 – 2024.  

 17.Proiect de hotărâre privind propunerea de trecere a unui teren din 

proprietatea Statului Român în proprietatea privată a actualilor deținători ai 

construcțiilor.   

 18.Proiect de hotărâre privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al 

Municipiului Orăștie a unui președinte de ședință care va conduce ședințele în luna 

februarie 2023.  

 19.Informare privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea 

subvenției în anul 2022 de către Asociația Umanitară Renaître România pentru 

unitatea de asistență socială – Centru de zi. 

 20.Informare privind activitatea asistenților personali desfășurată în 

semestrul II al anului 2022. 

 21.Întrebări-interpelări.  

 În afara ordinii de zi, dl primar propune : 

 22.Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată în 

cuprinsul Anexei nr.1 la HCL nr.282/2022. 
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 23.Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L nr.254/2022 referitoare la 

aprobarea concesionării directe a terenului situat în str.Dr.Ioan Mihu aflat în 

proprietatea privată a municipiului Orăștie către dl Damu Isac. 

 Dl primar ing.Ovidiu Bălan arată că, în cursul zilei de ieri a participat la 

ședința Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare 

al Deșeurilor Județul Hunedoara”, unde s-a discutat despre trecerea de la taxa 

municipală la tarif, s-a supus la vot, dânsul nu a avut mandat din partea Consiliului 

local ca să voteze și în consecință s-a abținut de la vot și s-a hotărât să se revină la 

tarif. De asemenea, s-a stabilit să aibă loc în perioada următoare o nouă ședință, 

după ce fiecare consiliu local va aproba studiul de oportunitate cu varianta tarif, va 

fi propus și planul tarifar, care ne va fi transmis în cursul săptămânii viitoare și 

Consiliul local va trebui sa se întrunească într-o ședință de extraordinară 

convocata de îndată ca să hotărască în această privință, va trebui acordat și un 

mandat special în acest sens primarului. Având în vedere acest aspect solicită 

retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre înscris la punctul 13 al 

ordinii de zi. 

 Propunerea dlui primar se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de 

voturi. 

 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius solicită ca la punctul „Intrebari-

interpelări” să i se permită dșoarei Orghici Cristina,  care este prezentă în sală să ia 

cuvântul.  

 Președintele de ședință supune la vot propunerea dlui consilier local Zvîncă 

Mihai Caius, care este aprobată cu unanimitate de voturi. 

 Președintele de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi împreună cu 

completările ulterioare, care este aprobat în unanimitate. 

 La primul punct al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele 

inițierii proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului 

Orăștie pe anul 2023. 

 Dna director Jorza Lucia dă citire raportului întocmit de Direcția Economică. 

 Dl consilier local Jula Radu Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei 

pentru activități economico-financiare. 

 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia dă citire raportului de avizare al 

comisiei pentru administrație locală, juridică şi de disciplină. 

 Dl consilier local Petre Radu Onuț arată că, în comisia pentru urbanism şi 

amenajarea teritoriului, protecție mediu şi turism, proiectul de hotărâre a fost 

avizat favorabil. 

 Dl consilier local Iordăchescu Nicolae prezintă raportul de avizare al 

comisiei  pentru servicii publice şi comerț, muncă şi protecție socială. 

 Dna consilier local Giurgiu Margareta dă citire raportului de avizare al 

comisiei pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale şi culte. 

 Dl consilier local Ionică Mircea dorește să facă o remarcă cu privire la 

solicitarea Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” Orăștie cu privire la alocarea sumei de 

19.500 lei pentru acreditarea instituției și suma nu este prinsă în proiectul de 

buget, din câte a înțeles liceul are prevăzuți niște bani și îi poate utiliza în acest 

scop, până în luna martie trebuie făcută acreditarea, dar să se țină cont de această 

solicitare și la o viitoare rectificare bugetară să fie prevăzută această sumă. 
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 Dna director economic Jorza Lucia menționează faptul că, din câte a înțeles, 

liceul poate plăti acreditarea și din surse proprii din bugetul de autofinanțate, unde 

sunt bani în plus și ar putea să utilizeze din acele fonduri. 

 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius arată că, în proiectul de buget nu a fost 

prevăzută nicio sumă pentru bugetarea participativă, pentru care consilierii locali 

U.S.R au făcut propuneri și în anii anteriori și in acest sens propune alocarea din 

bugetul local pentru anul 2023 a sumei de 100.000 lei, care să fie cuprinsă la 

capitolul „Sport, cultură, recreere și religie”, iar suma se poate lua fie de la 

obiectivul Sinagogă, unde sunt prevăzuți 800.000 lei, fie de la obiectivul „Străzi”. 

 Dl secretar general Călin Costoiu arată că, amendamentul a fost înregistrat și 

depus în termenul legal. 

 Dl primar ing.Ovidiu Bălan precizează faptul că, după ce ai un proiect de 

buget local, se fac propuneri din partea direcțiilor, iar cel mai greu lucru este să 

vezi de unde poți să tai, din păcate a trebui să se renunțe la foarte multe obiective, 

pe care ne dorim să le realizăm în acest an, dar acele cofinanțări la proiectele 

demarate și ajustările de prețuri ne dau bugetul local peste cap și prioritare sunt 

acele proiecte și finalizarea lor. Totodată, menționează că, din păcate nu s-a găsit o 

resursă financiară pentru achiziționarea Morii Cetății, ne vom exprima dreptul de 

preemțiune, dacă va fi scoasă la vânzare, urmând să găsim soluții pe parcursul 

anului și consideră că, este o oportunitate pentru comunitate și pentru cei care vor 

veni după noi, de a achiziționa Moara Cetății. În momentul de față nu am găsit o 

resursă financiară pentru clădirea de lângă Sinagogă și din păcate a trebuit să 

renunțam la foarte multe obiective, bugetul se echilibrează pe tăierile care se fac 

pe capitolul de investiții, s-a tăiat din bugetul de salarii, unde suntem la limită cu 

cheltuielile, din fericire avem bani pentru a acoperi cofinanțările proiectelor de 

investiții. De asemenea, va fi nevoie de bani pentru studiile de fezabilitate, ridicări 

topografice pentru proiectele viitoare care vor fi pe P.O.R, dacă nu avem bani 

prevăzuți în acest sens, nu vom putea accesa fonduri pentru aceste proiecte de 

investiții. În prezent avem proiectele care au fost demarate și care trebuie 

cofinanțate, doar pe proiectele pentru creșă și grădinițe avem peste 30 miliarde lei, 

ce trebuie finanțate de la bugetul local la care se adaugă proiectele accesate prin 

programul „Angel Saligny” unde sunt cheltuieli neeligibile și proiectele pe 

P.N.R.R, unde majoritatea proiectelor au componentă nerambursabilă. 

 Dl consilier local Bulz Dionisie arată că, referitor la discuția cu privire la 

Moara Cetății, întreabă dacă este oportun să achiziționăm acuma magazinul și apoi 

moara sau poate ar trebui să le lăsăm pentru anul viitor, să facem atunci un efort și 

să le achiziționăm împreuna și întreabă dacă s-a discutat cu proprietarul celor două 

imobile. 

 Dl primar ing.Ovidiu Bălan menționează faptul că, s-a discutat cu 

proprietarul, care ne-a transmis că are oferte pentru cumpărarea acestora, va trebui 

făcut un raport de evaluare în acest sens, dar este de părere că, este o oportunitate 

achiziționarea lor. 

 Dl consilier local Bulz Dionisie este de părere că, să renunțăm la 

achiziționarea magazinului și să o lăsăm pentru anul viitor, să prevedem bani în 

bugetul pe anul viitor și pentru moara. 
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 Dl primar ing.Ovidiu Bălan precizează că, ne vom exercita dreptul de 

preemțiune, magazinul făcând parte din acest ansamblu din zona centrală, cu 

Muzeul și Cetatea ar trebui să găsim o soluție, nu știm astăzi dacă îl vom putea 

demola și nici nu avem o variantă ce vom face cu el, dacă avem aceasta 

oportunitate ar fi păcat să nu profităm de ea, să ajungă la un privat care nu știm ce 

va face cu el sau cât va cere pe el, în momentul în care cerem să îl cumpărăm este 

un preț, dar când ți se face o ofertă din partea celui care vinde este un alt preț.   

 Dl secretar general Călin Costoiu arată că, doar dacă vom cădea la o 

înțelegere cu vânzătorul să facem achiziția în rate. 

 Dl primar arată că, în ceea ce privește Moara Cetății este de părere că, în 

viitor poate deveni un obiectiv care va putea fi vizitat și care să atragă turiștii în 

zona centrală, cu reconstituirea morii, așa cum arăta inițial, lăsăm o portiță 

deschisă pentru cei care vor veni după noi, dar consideră că, avem această 

oportunitate și trebuie să profităm de ea. De asemenea, este de părere că, 

obiectivul nostru este de a atrage turiștii pe zona centrală unde vom avea muzeul, 

Cetatea și trebuie să le oferim și alte obiective de vizitat. 

 Dl consilier local Secui Adrian Iulian întreabă dacă referitor la moara de pe 

str.Viilor, Primăria are vreun plan de viitor. I se răspunde de către dl primar că, în 

viitorul apropiat nu avem niciun plan legat de aceasta, trebuie să atragem turiștii în 

zona centrală, dar poate fi luată în calcul, dar nu este o prioritate în acest moment. 

 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius ar dori să facă o informare cu privire la 

efortul societății civile și a populației de a analiza transparența și modul de 

întreținere a bugetului local pentru acoperirea și utilizarea cât mai eficientă și 

echitabilă a banului public. Din ce s-a prezentat de către dna director economic, 

proiectul de buget a fost în dezbatere publică, a putut fi consultat la sediul 

Primăriei, pe viitor dacă se poate să fie disponibil și pe pagina oficială a instituției 

și transmis și organelor de presa. Astfel am spori gradul de înțelegere de către 

populație a bugetului local și putem influența cetățenii, astfel încât să intervină 

către consilieri pentru o mai bună organizare a bugetului cu cerințele lor. De 

asemenea, a făcut o analiză cu privire la veniturile fiscale începând din anul 2018, 

și a veniturile nefiscale, astfel veniturile fiscale au crescut de la 25 milioane la       

41 milioane, deci au crescut taxele, iar veniturile nefiscale au scăzut de                 

58 milioane la 39 milioane lei. Totodată, a cerut o grilă pentru secțiunea de 

funcționare, iar cheltuielile de la 26 milioane lei au crescut la 35 milioane lei. 

 Dl consilier local Bulz Dionisie arată că, sunt prevăzute unele sume, de 

exemplu pentru proiectul privind modernizarea grădiniței de pe str.Luncii, este un 

proiect care a fost demarat în urma cu vreo 3 ani, iar suma prevăzută este foarte 

mare. I se răspunde de către dl primar care precizează că, proiectul este în faza de 

finalizare și partea de cofinanțare a fost foarte mare, a fost o sumă prestabilită, s-a 

discutat când a fost supus aprobării proiectul în consiliul local și au fost prezentate 

toate informațiile legate de acesta, proiectul nu a fost depus decât după ce a fost 

aprobat de consiliul local studiul de fezabilitate și cheltuielile eligibile și 

neeligibile. În ceea ce privește proiectul privind grădinița din str.Luncii și cel 

privind creșa din str.Luminii, cheltuielile neeligibile au fost foarte mari, am utilizat 

fondurile prealocate prin proiect, iar acum trebuie să alocăm banii care reprezintă 

partea noastră de cheltuială. 
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 Dl consilier local Bulz Dionisie este de părere că, ar trebui să fim mai atenți 

când accesăm astfel de proiecte, fiindcă încărcătura financiară este una destul de 

mare. 

 Dl consilier local Bota Adrian arată că, ne tot plângem că nu avem bani la 

buget și îl întreabă pe dl primar dacă au fost prinși bani în buget pentru 

achiziționarea acelor bănci pentru localitatea Criuleni din Republica Moldova, ca 

urmare a solicitării pe care ne-au adresat-o, se va onora promisiunea sau nu.  

 Dl primar ing.Ovidiu Bălan precizează că, nu a fost prevăzută în buget o 

sumă în acest scop, poate în cea de a doua parte a anului, dacă vom găsi o soluție 

vom rectifica bugetul și cu acea sumă. 

 Dl consilier local Bota Adrian arată că, la o viitoare rectificare bugetară, ca și 

idee se va avea în vedere prevederea unei sume pentru bugetarea participativă, 

care a adus atâta lume la competițiile ce au fost organizate prin intermediul 

proiectelor depuse și a fost un lucru frumos, de ce nu a fost prevăzută o sumă și 

anul acesta trebuie să facem ceva și pentru oameni, nu doar șantiere. 

 Dl consilier local Jula Radu Ioan o întreabă pe dna director economic Jorza 

Lucia dacă suma prevăzută în bugetul local pe anul 2022 pentru bugetarea 

participativă a fost cheltuită integral sau nu. I se răspunde de către dna director 

economic care precizează că a fost cheltuită suma de 50 mii lei pentru finanțarea a 

două proiecte, dar din câte știe nu a fost cheltuită întreaga suma prevăzută. 

 Dl consilier local Secui Adrian Iulian arată că, la capitolul 67.02 – „Cultură, 

recreere și religie” este prevăzută o sumă de 128.000 lei la servicii religioase și 

întreabă la ce se va folosi mai concret. I se răspunde de către dna director 

economic care precizează că, suma se va folosi la lucrările care sunt necesare la 

cimitir. 

 Dl primar ing.Ovidiu Bălan intervine și arată că, în momentul de față 

cimitirul este aproape de capacitatea maxima, în urma cu câțiva ani am 

achiziționat un teren pentru extinderea acestuia și anul acesta trebuie să prelungim 

gardul împrejmuitor, ca să închidem întreaga zona, deci o mare parte din acea 

suma prevăzută la acel capitol se va cheltui pentru realizarea acestei lucrări.   

 Dna director economic Jorza Lucia precizează că, pentru lucrarea de 

prelungire și împrejmuire a cimitirului din cei 128.000 lei este prevăzută suma de 

100.000 lei. 

 Dl consilier local Bota Adrian consideră că, suma este foarte mare pentru o 

lucrare de prelungire a unui gard. 

 Dl primar intervine și menționează faptul că, această lucrare va fi executată 

de către angajații Serviciului Public de Gospodărire Comunală Orăștie, dar de anul 

acesta serviciul trebuie să factureze către Primărie fiecare lucrare care ni le 

execută. 

 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius arată că, taxa pe care o avem de achitat 

către Asociația de Dezvoltare Intercomunitara care se ocupă de problema 

animalelor fără stăpân este una foarte mare, știm că, la nivelul municipiului este 

asociația privată „Lupy” și alte câteva asociații care nu sunt înregistrate și care se 

ocupă de câinii comunitari, dăm o sumă destul de mare la asociația de dezvoltare 

intercomunitară și care ar trebui să își facă treabă și să nu mai fie asociații 

clandestine.    
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 Dl secretar general Călin Costoiu precizează că, cvorumul necesar pentru 

aprobarea amendamentului și a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 

 Amendamentul consilierilor locali Secui Adrian Iulian și Zvîncă Mihai Caius 

se supune la vot fiind consemnate 7 voturi „pentru”, iar 11 consilieri locali s-au 

abținut de la vot. 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat cu 11 voturi „pentru”, două 

voturi „împotrivă”, iar cinci consilieri local s-au abținut de la vot. 

 Se adoptă Hotărârea nr.3/2023 privind aprobarea bugetului general al 

municipiului Orăștie pe anul 2023.  

 La punctul al doilea al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii 

proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de 

instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Orăștie 

aprobat prin HCL nr.206/2022. 

 Dna Căstăian Dina prezintă raportul întocmit de Serviciul Impozite și Taxe 

Locale. 

 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 viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian propune următorul amendament, prin 

care să se modifice art.9, alin.(5) din Regulament, care va avea următorul cuprins : 

”Organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în 

unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, 

ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, 

familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane 

aflate în dificultate beneficiază de scutire la plata taxei speciale de salubrizare”. 

De asemenea propune modificarea titlului Anexei nr.9 la Regulament, care va 

avea următorul cuprins : ”Procedura de acordare a scutirii la plata taxei speciale de 

salubrizare pentru organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de 

servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și 

medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție 

socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și 

pentru alte persoane aflate în dificultate”. Prin același amendament propune 

modificarea art.1 din Procedură, care va avea următorul cuprins : „Organizațiile 

care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități 

specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, 

activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, 

persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în 

dificultate beneficiază de scutire la plata taxei speciale de salubrizare „ , precum și 

modificarea art.3 din Procedură, care va avea următorul cuprins : „Pentru a 

beneficia de scutire pentru întregul an furnizarea serviciilor sociale trebuie să se 

realizeze pe tot parcursul anului fiscal”. 

 Dl secretar general Călin Costoiu menționează faptul că, amendamentul dlui 

viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian a fost înregistrat și depus în termenul legal.   

 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 

amendamentului și a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
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 Amendamentul dlui viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian se supune la vot și 

se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot și aprobat în 

unanimitate. 

 Este adoptată Hotărârea nr.4/2023 privind modificarea și completarea 

Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în 

Municipiul Orăștie aprobat prin HCL nr.206/2022.    

 Consilierii locali Ardelean Dana Alina și Luca Constantin solicită 

permisiunea de a se retrage de la lucrările ședinței datorită unor probleme urgente 

de serviciu. 

 Solicitarea este supusă la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii 

proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de amplasare a teraselor 

sezoniere în zona Centrului Istoric al Municipiului Orăștie. 

 Dl inspector Tudorașcu Mircea prezintă raportul întocmit de Direcția 

Arhitect-șef. 

 Dl consilier local Petre Radu Onuț dă citire raportului de avizare al comisiei 

pentru urbanism și amenajarea teritoriului, protecție mediu și turism. 

 Dl consilier local Secui Adrian propune completarea art.17 din Regulament 

cu un nou punct, care va avea următorul conținut : „Redactarea meniului de 

băuturi și mâncăruri va fi făcută obligatoriu în limbile română și engleză, și încă în 

cel puțin o limbă de circulație internațională, la alegerea proprietarului terasei”. 

 Dl consilier local Secui Adrian Iulian propune modificarea art.17, punctul 

13, care va avea următorul cuprins : „Muzica va fi difuzată în surdină până la ora 

21. După ora 21 va fi interzisă difuzarea muzicii la terase”. 

 Dl consilier local Suciu Nicolae Ilie arată că, în regulament este prevăzut 

deja faptul că, muzica va fi difuzată în surdină, iar în centrul istoric locuiesc  

foarte puțini oameni, care ar putea fi deranjați de muzică. 

 Dl consilier local Bota Adrian menționează faptul că, regulamentul este 

incomplet, nu există un orar de funcționare a localurilor din centrul istoric. 

 Dl secretar general Călin Costoiu intervine și precizează că, orarul de 

funcționare se stabilește când se eliberează autorizația de funcționare a localului. 

 Dl consilier local Secui Adrian Iulian propune modificarea art.20 din 

Regulament, care va avea următorul cuprins : „Terasele se amplasează de-a lungul 

fațadei, în fața punctului de lucru, exclusiv pe lungimea fațadei adiacentă acestuia, 

doar acolo unde lățimea trotuarului este mai mare de 2 (doi) metri, astfel încât 

circulației pietonale să îi rămână o lățime de minim 1,2 m”. 

 Dl consilier local Suciu Nicolae Ilie arată că, în regulament este prevăzut că, 

o terasa poate fi așezată la 1,2 m de zidul construcției, după propunerea dlui 

consilier local Secui Adrian Iulian mai rămân 80 cm pentru amplasarea meselor și 

a scaunelor, ceea ce este foarte puțin, este foarte dificil să mai pui ceva în spațiul 

rămas la dispoziție. 

 Dl inspector Tudorașcu Mircea intervine și arată că, nici pe o suprafață de      

2 metri, așa cum a propus dl consilier local Secui Adrian Iulian nu poți să 

amplasezi o terasă, prin regulament am vrut să scoatem în evidență acest aspect, 

așa cum este prevăzut la art.20, astfel încât circulației pietonale să îi rămână o 
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lățime de minim 1,2 m, este la modul imperativ, deci pietonul are prioritate pentru 

circulație, dacă nu se poate respecta aceasta cerință nu se va putea face terasa. 

 Dl consilier local Suciu Nicolae Ilie este de părere că, prevederile din 

regulamentul privind circulația autovehiculelor în zona centrului istoric nu se va 

putea respecta ceea ce se propune prin aceste două regulamente, este practic 

imposibil, cu bifurcație înspre str.M.Eminescu și înspre Centrul istoric. 

 Dl primar ing.Ovidiu Bălan precizează că, în zona Centrului istoric circulația  

autovehiculelor va fi interzisă, vor avea acces doar mașinile care vor aproviziona 

magazinele din zonă. 

 Dl consilier local Secui Adrian consideră că, modificarea propusă prin 

amendament vine ca și o completare a ceea se va propus inițial. 

 Dl secretar general menționează faptul că, regulamentul propus a fost 

redactat după modelul regulamentului de la Timișoara, care este unul foarte bun. 

 Dl consilier local Secui Adrian Iulian propune modificarea art.17, punctul 2 

din Regulament, în sensul înlocuirii sintagmei „cu excepția polipropilenei” cu 

sintagma „inclusiv polipropilena”, iar punctul 2, va avea următorul cuprins : „Pe 

suprafața amenajată ca terasă, operatorul economic va utiliza mobilier urban 

certificat; materialul și cromatica se vor armoniza cu arhitectura și culorile 

specifice zonei; se interzice mobilierul din material plastic, inclusiv polipropilena. 

Sunt permise materiale precum lemn și  metal finisat mat”. 

 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius propune modificarea art.17, punctul 6 

din Regulament în sensul eliminării din cuprinsul acestuia a sintagmei 

„independentă de fațadele clădirilor și de pavaj”. Dânsul consideră că, este și o 

eroare de formă și anume se prevede că, copertina va avea o structura obligatoriu 

independentă de fațade și de pavaj, deci nu poate levita. Totodată, precizează că, a 

trimis consilierilor modelul de copertina care era în urma cu 100 de ani și toate 

clădirile vechi din Orăștie au avut copertine, trebuie să păstrăm vechea identitate a 

orașului. Dacă copertinele sunt în două ape, apa meteorică va curge ori stânga, ori 

dreapta pe intrările vecinilor, ori pe fațadă și accesul în imobilul în discuție, 

situație care în timp va duce la deteriorarea fațadelor din zona istorică protejată. 

Mai mult, suportul – cadrul (structura) acestora este total inestetică și cu riscuri 

majore în exploatare. Având in vedere cele expuse propune ca, punctul 6 al art.17 

va avea următorul cuprins : „În amenajarea teraselor se pot folosi 

umbrele/copertine retractabile/reglabile cu două pante de scurgere a apelor 

meteorice, realizate din materiale impermeabile, rezistente la intemperii, care vor 

avea aceeași formă, culoare și dimensiuni și nu vor depăși limita autorizată a 

terasei; sunt interzise inscripțiile de orice fel pe umbrele/copertine, cu excepția 

înscrisurilor de mici dimensiuni și monocrome amplasate pe părțile laterale ale 

umbrelelor pe o suprafață de 10%”. 

 Dl primar ing.Ovidiu Bălan precizează că, s-a venit cu această propune ca 

imobilele să fie libere, să fie puse în valoare și să renunțăm la acele copertine care 

să fie prinse de clădire. 

 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius arată că, deține un imobil în Centrul 

istoric și este singurul care a păstrat structura de lemn, cea originală, alții le-au 

înlocuit cu plastic, iar deasupra intrării este copertina originală de acum 100 de 

ani. 
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 Dl inspector Tudorașcu Mircea menționează faptul că, o parte din imobilele 

existente în zona centrală au devenit intre timp clădiri monument istoric, datorită 

acestui fapt volumetria și cromatica fațadelor trebuie să iasă în evidență. 

 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius arată că, în zonele istorice din Paris 

sau Viena imobilele au acele copertine care sunt prinse se fațadă. În municipiul 

Timișoara fiecare piață are terase amenajate într-un stil propriu, sunt și cazuri 

particulare și sunt regulamente pentru fiecare piață, sunt adaptate în funcție de 

zonă. 

 Dl primar ing.Ovidiu Bălan arată că, îi este groază de ce va urma, ce idei la 

vor veni comercianților după acceptarea unui sistem de genul acesta.    

 Dl consilier local Iordăchescu Nicolae întreabă dacă se aprobă acest tip de 

copertină în două ape, acestea nu au jgheaburi, apa se va scurge la vecinul ce se 

poate face ca acest lucru să nu se întâmple. I se răspunde de către dl inspector 

Tudorașcu Mircea care arată că, vor trebui să își facă un sistem de preluare a apei 

meteorice.  

 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius propune modificarea art.19 din 

Regulament în sensul modificării cuantumului taxei de ocupare a domeniului 

public care să fie de 10 lei/mp/lună și nu de 18 lei/mp/lună, trebuie să ținem cont 

că în ultimii doi ani a fost pandemie, antreprenorii au avut pierderi, este șantier în 

zona și lucrările continuă, iar în orașe similare Orăștiei ca și populație au prețuri în 

jur de 10 lei/mp/lună, trebuie să sprijinim antreprenorii, nu să le majorăm 

obligațiile fiscale. 

 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian menționează faptul că, a avut o 

discuție cu doi proprietari de terase vis-a-vis de valoarea acestei taxe și i-a întrebat 

dacă li se pare mare această taxă de 18 lei/mp/luna și i-au spus că nu este mare. 

 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius arată că, având în vedere ce a fost în 

perioada pandemiei, centrul s-a pustiit și apoi s-au început lucrările în zona 

centrală și încă este șantier, antreprenorii privați trebuie ajutați.   

 Dl secretar general menționează faptul că, amendamentele au fost înregistrate 

și depuse în termenul legal. 

 Dl secretar general Călin Costoiu precizează că, cvorumul necesar pentru 

aprobarea amendamentelor și a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 

 Amendamentul nr.1 al consilierilor locali Secui Adrian Iulian și Zvîncă 

Mihai Caius este supus la vot și aprobat în unanimitate. 

 Amendamentul nr.2 al consilierilor locali Secui Adrian și Zvîncă Mihai 

Caius se supune la vot fiind consemnate două voturi „pentru”, zece voturi 

„împotrivă”, iar patru consilieri locali s-au abținut de la vot, amendamentul este 

respins. 

 Amendamentul nr.3 al consilierilor locali Secui Adrian și Zvîncă Mihai 

Caius se supune la vot fiind consemnate două voturi „pentru”, iar 14 consilieri 

locali s-au abținut de la vot, amendamentul este respins.  

 Amendamentul nr.4 al consilierilor locali Secui Adrian și Zvîncă Mihai 

Caius se supune la vot fiind consemnate trei voturi „pentru”, iar 13 consilieri locali 

s-au abținut de la vot, amendamentul este respins. 
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 Amendamentul nr.5 al consilierilor locali Secui Adrian și Zvîncă Mihai 

Caius se supune la vot fiind consemnate șapte voturi „pentru”, iar nouă consilieri 

locali s-au abținut de la vot, amendamentul este respins. 

 Amendamentul nr.6 al consilierilor locali Secui Adrian și Zvîncă Mihai 

Caius se supune la vot fiind consemnate șapte voturi „pentru”, iar nouă consilieri 

locali s-au abținut de la vot, amendamentul este respins. 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat cu 11 voturi „pentru”, iar 

cinci consilieri locali s-au abținut de la vot. 

 Se adoptă Hotărârea nr.5/2023 privind aprobarea Regulamentului de 

amplasare a teraselor sezoniere în zona Centrului Istoric al Municipiului Orăștie. 

 La punctul 4 al ordinii de zi, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului 

de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții 

„Elaborarea și actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al 

municipiului Orăștie, județul Hunedoara”. 

 Dl inspector Tudorașcu Mircea dă citire raportului întocmit de Direcția 

Arhitect-șef. 

 Dl consilier local Petre Radu Onuț arată că, în comisia pentru urbanism și 

amenajarea teritoriului, protecție mediu și turism, proiectul de hotărâre a fost 

avizat favorabil. 

 Dl secretar general arată 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.6/2023 privind aprobarea temei de proiectare 

aferentă obiectivului de investiții „Elaborarea și actualizarea în format GIS a 

Planului Urbanistic General al municipiului Orăștie, județul Hunedoara”. 

 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii proiectului 

de hotărâre privind aprobarea Programului achizițiilor publice aferent Proiectului 

„Renovarea energetică moderată a Centrului Social – Direcția Publică de Asistență 

Socială din Municipiul Orăștie, Județul Hunedoara”. 

 Dna consilier Ardean Tatiana prezintă raportul întocmit de Direcția Tehnică. 

 Dl consilier local Jula Radu Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei 

pentru activități economico-financiare. 

 Dl secretar general Călin Costoiu precizează 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.7/2023 privind aprobarea Programului achizițiilor 

publice aferent Proiectului „Renovarea energetică moderată a Centrului Social – 

Direcția Publică de Asistență Socială din Municipiul Orăștie, Județul Hunedoara”. 

 La punctul 6 al ordinii de zi, dl primar expune motivele inițierii proiectului 

de hotărâre privind aprobarea Programului achizițiilor publice aferent Proiectului 

„Construirea de locuințe pentru tineri în Municipiul Orăștie, Județul Hunedoara”. 

 Dna consilier Ardean Tatiana dă citire raportului 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.    
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 Dl secretar general arată 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.8/2023 privind aprobarea Programului achizițiilor 

publice aferent Proiectului „Construirea de locuințe pentru tineri în Municipiul 

Orăștie, Județul Hunedoara”. 

 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii 

proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului achizițiilor publice aferent 

Proiectului „Amenajare pistă de biciclete în Municipiul Orăștie, Județul 

Hunedoara”. 

 Dna consilier Ardean Tatiana 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 Călin Costoiu precizează 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.9/2023 privind aprobarea Programului achizițiilor 

publice aferent Proiectului „Amenajare pistă de biciclete în Municipiul Orăștie, 

Județul Hunedoara”. 

 La punctul 8 al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului de 

hotărâre privind aprobarea Programului achizițiilor publice aferent Proiectului 

„Amenajare pistă de biciclete pentru deplasări nemotorizate în Municipiul Orăștie, 

Județul Hunedoara”. 

 Dna consilier Ardean Tatiana prezintă raportul întocmit de Direcția Tehnică. 

 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 

proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 

  Dl secretar general arată 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.10/2023 privind aprobarea Programului 

achizițiilor publice aferent Proiectului „Amenajare pistă de biciclete pentru 

deplasări nemotorizate în Municipiul Orăștie, Județul Hunedoara”.  

 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii 

proiectului de hotărâre  privind aprobarea Programului achizițiilor publice aferent 

Proiectului „Elaborarea și actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic 

General al Municipiului Orăștie, Județul Hunedoara”. 

 Dna consilier Ardean Tatiana prezintă raportul întocmit de Direcția Tehnică. 

 Dl consilier local Jula Radu Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei 

pentru activități economico-financiare. 

 Dl secretar general Călin Costoiu precizează 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.11/2023 privind aprobarea Programului achizițiilor 

publice aferent Proiectului „Elaborarea și actualizarea în format GIS a Planului 

Urbanistic General al Municipiului Orăștie, Județul Hunedoara”. 
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 La punctul 10 al ordinii de zi, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului 

de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a terenului situat în str.Erou 

Ovidiu Nicolae Muntean, aflat în proprietatea privată a municipiului Orăștie către 

SC Filplast SRL Orăștie. 

 Dl inspector Cornea Cornel dă citire raportului 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 secretar general arată 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.12/2023 privind aprobarea concesionării directe a 

terenului situat în str.Erou Ovidiu Nicolae Muntean, aflat în proprietatea privată a 

municipiului Orăștie către SC Filplast SRL Orăștie. 

 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii proiectului 

de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la circulația 

autovehiculelor pe tronsonul Piața Victoriei – str. N.Bălcescu – Piața A.Vlaicu din 

Centrul Istoric al municipiului Orăștie. 

 Dl Moș Marius prezintă raportul întocmit de Serviciul Poliția Locală Orăștie. 

 Dl consilier local Petre Radu Onuț dă citire raportului de avizare al comisiei 

pentru urbanism și amenajarea teritoriului, protecție mediu și turism. 

 Dl consilier local Bota Adrian întreabă dacă pentru localul „Garlando” este 

sau nu prevăzut un loc pentru aprovizionarea acestuia, dacă nu aceștia nu au cum 

să își descarce marfa, din acele locuri de parcare din zona, unul ar trebui să fie 

pentru dânșii, bineînțeles contracost, altfel le va practic imposibil să funcționeze. 

 Dl Moș Marius menționează faptul că, acea zonă nu este afectată de acest 

regulament, dar în zonă se poate circula în ambele sensuri se va găsi o soluție ca să 

poate aproviziona localul. 

 Dl primar ing.Ovidiu Bălan arată că, trebuie să stabilim unde vom monta 

parcometrele pentru zona centrală și care dintre parcări să fie cu plată, este mai 

bine să știi că ai un loc rezervat și lași mașina într-un loc special amenajat unde 

autoturismul este în siguranță. 

 Dl consilier local Jula Radu Ioan întreabă dacă parcarea situată în vecinătatea  

sediului SC Activitatea Goscom SA va fi cu plată sau nu.  

 Dl primar ing.Ovidiu Bălan precizează că, mai mult ca sigur da, care dintre 

parcări vor fi cu plata si care nu, va trebui să stabilim împreună, în momentul de 

față jumătate din parcarea de la SC Activitatea Goscom SA este blocată de mașini 

care sunt acolo de luni de zile. 

 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius arată că, a constatat că, tariful pentru 

obținerea autorizației de acces pentru aprovizionare pentru agenții economici a 

crescut de la 100 lei la 200 lei și întreabă pe ce bază s-a făcut această creștere de 

100 %. I se răspunde de către dl Moș Marius, ca această majorare s-a făcut în urma 

discuțiilor cu angajații de la Compartimentul tehnic și datorită creșterii preturilor 

și este vorba de Centrul istoric, de autorizări și taxe în această zonă. 

 Dl director tehnic Stănilă Marius intervine și precizează că, prețurile la 

materialele de construcții au crescut foarte mult în ultimul an și în consecință au 

crescut și costurile lucrărilor de reparații care au fost efectuate în zona centrală. 
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 Dl primar ing.Ovidiu Bălan menționează faptul că, sunt necesare lucrări de 

reparații pe Centrul istoric, mașinile cu tonaj mare care fac aprovizionarea au 

deteriorat pavajul și pavelele și va trebui să le reparăm. 

 Dl consilier local Jula Radu Ioan întreabă ce măsuri se pot lua împotriva 

proprietarilor autovehiculelor care murdăresc carosabilul și trotuarul cu ulei de 

motor, trebuie văzut ce se poate face în acest sens. 

 Dl Moș Marius precizează că, în regulament nu este prevăzută această 

situație, dar există o hotărâre de consiliu local cu privire la buna gospodărire a 

municipiului Orăștie și în baza acesteia se pot lua măsuri legale împotriva celor 

care nu respectă aceste reguli. 

 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius arată că, deține o proprietate pe 

str.N.Bălcescu în zonă este și farmacia dnei Popovici, și în ultimul an nu a putut 

parca și nici intra cu mașina în curte, a fost nevoit să își lase mașina înspre Liceul 

Tehnologic „N.Olahus” și ar trebui văzut ce masuri se pot lua și mai sunt și în alte 

zone situații de acest gen, în zona Cetății se parchează haotic, trebuie aplicate 

măsuri împotriva celor care nu respectă legea. 

 Dl secretar general Călin Costoiu precizează 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.13/2023 privind aprobarea Regulamentului referitor 

la circulația autovehiculelor pe tronsonul Piața Victoriei – str. N.Bălcescu – Piața 

A.Vlaicu din Centrul Istoric al municipiului Orăștie. 

 Președintele de ședință propune pentru buna funcționare în continuare a 

lucrărilor ședinței limitarea duratei luărilor de cuvânt la maxim două minute. 

 Propunerea se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.   

 La punctul 12 al ordinii de zi, dl primar expune motivele inițierii proiectului 

de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Aparatului 

de specialitate al Primarului Municipiului Orăștie și ale serviciilor subordonate 

Consiliului Local al municipiului Orăștie. 

 Dl consilier Terchet Narcis prezintă raportul întocmit de Direcția 

Administrație Publică Locală – Compartiment Resurse umane. 

 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 arată 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.14/2023 privind aprobarea Organigramei și a 

Statului de funcții ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Orăștie 

și ale serviciilor subordonate Consiliului Local al municipiului Orăștie. 

 La punctul 14 al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele 

inițierii proiectului de hotărâre privind aprobarea actualizării Statutului și a 

Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat 

de Gestionare al Deșeurilor Județul Hunedoara”. 

 Dl consilier juridic Fleșeriu Ciprian dă citire raportului întocmit de Direcția 

Administrație Publică Locală. 
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 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia prezintă raportul de avizare al 

comisiei pentru administrație locală, juridică și de disciplină. 

 Dl consilier local Bulz Dionisie întreabă dacă aceste modificări ale celor 

două documente ce implică, nu au cumva legătură cu amenda de 1.000.000 lei care 

trebuie achitată de asociație și de unitățile administrativ-teritoriale. 

 Dl secretar general Călin Costoiu precizează că, adresa prin care au fost 

solicitate aceste modificări a fost transmisă în luna decembrie 2022 și nu are 

legătură cu acel proces și ca urmare a modificărilor legislative trebuie să fie 

prevăzute în statut și în actul constitutiv al asociației, asociația nu are cum să fie 

operator conform legislației.  

 Dl secretar general Călin Costoiu precizează 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.15/2023 privind aprobarea actualizării Statutului și a 

Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat 

de Gestionare al Deșeurilor Județul Hunedoara”. 

 În continuare, dl primar arată motivele inițierii proiectului de hotărâre 

privind modificarea machetei Monografiei municipiului Orăștie aprobată prin 

HCL nr.105/2022.   

 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian prezintă raportul întocmit de 

Cabinetul Primarului. 

 Dna consilier Giurgiu Margareta arată că, în comisia pentru învățământ, 

sănătate, activități social-culturale si culte, proiectul de hotărâre a fost avizat 

favorabil.   

 Dl consilier local Bulz Dionisie întreabă dacă este prima modificare a 

colectivului de redactare sau au mai fost și altele, fiindcă s-a întâlnit cu un coleg, 

cadru didactic la Deva, este vorba de dl prof.Rus Dumitru, care i-a spus că a făcut 

parte inițial din colectiv, i s-a spus ce are de făcut, s-a apucat de lucru și recent i    

s-a spus că nu mai face parte din acest colectiv, a făcut lucrarea, care este situația. 

 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian precizează că, inițial s-au întâlnit un 

număr de persoane, după care s-a stabilit colectivul redacțional și fiecare membru 

ce capitol are de realizat și care a fost aprobat prin hotărâre de consiliu,                 

dl prof.Rus s-a apucat singur să facă cercetarea fără a avea confirmarea noastră. 

 Dl consilier local Bulz Dionisie întreabă că era stabilit colectivul redacțional 

la acel moment. 

 Dl viceprimar arată că, nu era aprobat încă colectivul de redactare, era un 

număr de posibili colaboratori, a fost o discuție preliminară, iar diferența a fost de 

maxim 2-3 săptămâni, după care l-a sunat și i-a comunicat că nu face parte din 

colectiv. 

 Dl secretar general arată 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.16/2023 privind modificarea machetei 

Monografiei municipiului Orăștie aprobată prin HCL nr.105/2022.  

 La punctul 16 al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele 

inițierii proiectului de hotărâre privind aprobarea menținerii rețelei școlare a 
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unităților de învăţământ de stat şi particular preuniversitar din municipiul Orăștie 

pentru anul școlar 2023 – 2024. 

 Dl consilier juridic Fleșeriu Ciprian 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 si culte. 

 Dl secretar general Călin Costoiu precizează 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.17/2023 privind aprobarea menținerii rețelei școlare a 

unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar din municipiul Orăștie 

pentru anul școlar 2023 – 2024. 

 În continuare, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de hotărâre 

privind propunerea de trecere a unui teren din proprietatea Statului Român în 

proprietatea privată a actualilor deținători ai construcțiilor. 

 Dl secretar general Călin Costoiu 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 arată 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.18/2023 privind propunerea de trecere a unui 

teren din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a actualilor deținători 

ai construcțiilor. 

 La punctul 18 al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan 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 februarie 2023. 

 Dl consilier juridic Fleșeriu Ciprian 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. 

 Președintele de ședință solicită consilierilor locali să facă propuneri nominale 

pentru alegerea președintelui de ședință, care va conduce ședințele în luna 

februarie 2023. 

 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia îl propune pe dl consilier local 

Kadar Alexandru Gheorghe. 

 Dl secretar general Călin Costoiu precizează 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. 
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 Se adoptă Hotărârea nr.19/2023 privind alegerea dintre membrii Consiliului 

Local al Municipiului Orăștie a unui președinte de ședință care va conduce 

ședințele în luna februarie 2023. 

 În continuare, dna director Oltean Mihaela dă citire informării privind 

acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției în anul 2022 de 

către Asociația Umanitară Renaître România pentru unitatea de asistență socială – 

Centru de zi. 

 La punctul 20 al ordinii de zi, dna director Oltean Mihaela dă citire 

informării privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II al 

anului 2022. 

 La punctul 22 al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului de 

hotărâre privind îndreptarea eroii materiale strecurată în cuprinsul Anexei nr.1 la 

HCL nr.282/2022. 

 Dl consilier Terchet Narcis prezintă raportul întocmit de Compartimentul 

Resurse umane. 

 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 arată 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.20/2023 privind îndreptarea erorii materiale 

strecurată în cuprinsul Anexei nr.1 la HCL nr.282/2022. 

 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii 

proiectului de hotărâre privind revocarea H.C.L nr.254/2022 referitoare la 

aprobarea concesionării directe a terenului situat în str.Dr.Ioan Mihu aflat în 

proprietatea privată a municipiului Orăștie către dl Damu Isac. 

 Dl secretar general Călin Costoiu 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 secretar general Călin Costoiu precizează 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.21/2023 privind revocarea H.C.L nr.254/2022 

referitoare la aprobarea concesionării directe a terenului situat în str.Dr.Ioan Mihu 

aflat în proprietatea privată a municipiului Orăștie către dl Damu Isac. 

 La ultimul punct al ordinii de zi, „Întrebări-interpelări”, dl consilier local 

Secui Adrian Iulian întreabă de ce nu există operatorul Digi în municipiul Orăștie,  

mai mulți cetățeni nemulțumiți i-au semnalat acest fapt și din câte a înțeles nu s-a 

răspuns de către Primăria Municipiului Orăștie, ar fi depus în luna noiembrie 2022 

o cerere pentru a se elibera un certificat de construcție pentru rețea. 

 Dl director Stănilă Marius intervine și menționează faptul că, am solicitat un 

punct vedere oficial al firmei ca urmare a acuzelor aduse în mediul online 

Primăriei, cum că refuzam accesul operatorului Digi în Orăștie și la care nu am 

primit niciun răspuns. Între timp operatorul a depus la Compartimentul Urbanism 
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o cerere  pentru emiterea unui certificat de urbanism, s-a luat legătura cu dânșii, au 

fost convocați, au venit și li s-a transmis ce documente trebuie să depună pentru a 

obține certificatul. Ulterior au depus o planșă cu conturul stâlpilor de iluminat, pe 

așa ceva nu putem emite un certificat de urbanism, le-am făcut răspuns să 

completeze documentația, deocamdată nu au venit cu niciun document pentru 

completarea acesteia, li s-a răspuns conform legislației că se interzice extinderea 

rețelei de telecomunicații pe stâlpii de iluminat și rețelele trebuie să fie introduse 

doar subteran. 

 În continuare, președintele de ședință îi dă cuvântul dșoarei Orghici Cristina 

pentru a prezenta Consiliului local situația cu care se confruntă. Dșoara Orghici 

Cristina arată că, locuiește pe str.Aurel Vlaicu și de șapte ani nu mai poate dormi 

noaptea, au fost injurii, amenințări cu moartea și chiar de natură sexuală. Totodată, 

menționează că a vizionat o ședință a Consiliului local București, care delimita 

foarte clar și explicit vecinătatea, să fie inclusă vecinătatea și celui din fața 

imobilului unde locuiește și să se ia de către consiliul local Orăștie o măsură 

similară. Consideră că, activitatea localului care este vis-a-vis de locuința dânsei 

nu mai poate continua așa cum se desfășoară în prezent. 

 Dl consilier local Bota Adrian arată că, peste drum de locuința dșoarei 

Orghici funcționează un local cu jocuri de noroc și clienții sunt în special cetățeni 

rromi, care își petrec mare parte din timp acolo. Dl consilier local o întreabă pe 

dșoara Orghici Cristina, dacă și-a dat acordul ca și vecin sau dacă i s-a solicitat.  

 Dsșoara Orghici Cristina arată că, nu și-a dat acordul pentru ca localul să 

funcționeze. 

 Dl secretar general Calin Costoiu precizează că, depinde de distanța care 

exista între local și vecini, nu i se elibera autorizație de funcționare, daca nu erau 

respectate condițiile de acordare. 

 Dșoara Orghici Cristina menționează că, persoanele care frecventează 

localul, ies în fata localului și fac gălăgie, aproape toată noaptea, a sesizat de 

nenumărate ori aceste aspecte, a fost și Politia, care vine constată, dar problema 

rămâne la fel.  

 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius precizează că, există un proiect la nivel 

național prin care localele în care se practică jocurile de noroc să fie la o anumită 

distanță de lăcașurile de cult. 

 Dl secretar general Calin Costoiu arată că, este un proiect legislativ, adică nu 

este de competența consiliului local, care se va concretiza cu o lege sau o 

ordonanță de urgență a Guvernului. 

 Dna consilier local Sîrbu Florina Eleonora este de părere că, dșoara Orghici 

Cristina, să sune la Poliție și să semnaleze aceste fapte, fiindcă dânșii pot să ia 

măsurile legale care se impun. 

 Dșoara Orghici Cristiana este de părere că, Primăria nu ar trebui să le mai 

elibereze autorizație de funcționare acestei firme și să le fie impus să respecte 

programul de funcționare. 

 Dl secretar general Călin Costoiu precizează că, dacă documentele pe care le 

depun sunt în regula nu putem să nu eliberăm autorizația de funcționare, e abuz în 

serviciu. 
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 Dl consilier local Suciu Nicolae Ilie precizează că, în cazul sălilor de jocuri 

de noroc, trebuie obținut acordul vecinilor. 

 Președintele de ședință arată că, se va verifica de către compartimentul de 

specialitate din cadrul Primăriei, daca actele depuse de firmă sunt în regulă.  

 Dl secretar general Calin Costoiu arată faptul că, s-a fost verificat de mai 

multe ori și este în regula din punct de vedere al funcționării, ce fac clienții ulterior 

este de competența Poliției. În ceea ce privește autorizația de funcționare, aceasta 

este emisa pe o perioada de timp și se avizează anual, iar la viza anuală nu se cere 

acordul vecinilor. 

 Președintele de ședință arată că, s-a înțeles care sunt problemele, din păcate 

nu ține de competența Consiliului local, se va verifica dacă actele depuse în 

vederea autorizării sunt în regulă, Poliția Locală și Poliția Română de cate ori vor 

fi sesizate se vor deplasa și vor lua măsurile legale care se impun.  

 Dl consilier local Bota Adrian este de părere că, în momentul în care firma 

va trebui să se reautorizeze, să se impună ca orarul de funcționare să fie până la 

ora 24 și astfel se poate rezolva problema.  

 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 

 

 

                Președinte de ședință,                                                     Secretar General,                                               

IORDĂCHESCU Nicolae Constantin Ioan                 jr.Călin COSTOIU 


