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           ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 03 noiembrie 2021 cu ocazia ședinței extraordinare convocată de 
îndată a Consiliului local al municipiului Orăștie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu o zi înainte de data stabilită. 
 La apelul nominal al președintelui de ședință sunt prezenți 19 din totalul de 19 
consilieri locali, cu mențiunea că, dl consilier local Bulz Dionisie participă la ședință 
prin intermediul unei platforme online.  
 La ședință participă primar Ovidiu Bălan, viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian, 
director Costoiu Călin, funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului. 
 Președintele de ședință, dl consilier local Luca Constantin prezintă următorul 
proiect al ordinii de zi :   
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului  local al 
municipiului Orăștie pe anul 2021. 
 2.Proiect de hotărâre privind numirea unei comisii de evaluare şi selecționare a 
asociațiilor şi fundațiilor ce solicită subvenții de la bugetul local în baza Legii 
nr.34/1998. 
 3.Proiect de hotărâre  privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al 
municipiului Orăştie în comisiile de evaluare a probei de interviu la concursul pentru 
ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat din municipiul Orăștie.    
 4.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.142/2021 referitoare la 
desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Orăștie în Consiliile de 
Administrație, în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calității şi în Comisia pentru 
prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul 
școlar și promovarea interculturalității ale unităților de învățământ preuniversitar din 
municipiul Orăștie pentru anul  școlar 2021/2022.    Proiectul ordinii de zi este supus 
la vot și aprobat în unanimitate. 
 La primul punct al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele 
inițierii proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului  local al 
municipiului Orăștie pe anul 2021. 
 Dna director Jorza Lucia dă citire raportului întocmit de Direcția economică. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl director Costoiu Calin precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.   
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.195/2021 privind aprobarea rectificării bugetului  



 2

local al municipiului Orăștie pe anul 2021. 
 La punctul al doilea al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului 
de hotărâre privind numirea unei comisii de evaluare şi selecționare a asociațiilor şi 
fundațiilor ce solicită subvenții de la bugetul local în baza Legii nr.34/1998. 
 Dna director Oltean Mihaela prezintă raportul întocmit de Direcția Publică de 
Asistență Socială Orăștie. 
 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 se facă propuneri nominale 
pentru numirea membrilor comisiei de evaluare şi selecționare a asociațiilor şi 
fundațiilor ce solicită subvenții de la bugetul local în baza Legii nr.34/1998. 
 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian îi propune pe consilierii locali Sîrbu 
Florina Eleonora, Jula Radu Ioan și Bota Mirela Nicoleta. 
 Dl consilier local Secui Adrian Iulian îl propune pe dl consilier local Zvîncă 
Mihai Caius. 
 Dl consilier local Molocea Mihai Iulian îl propune pe dl consilier local Bota 
Adrian. 
  Dl director Costoiu Călin precizează că, potrivit art.139, alin.(6) din Codul 
administrativ aprobat prin O.U.G nr.57/2019, proiectele de hotărâre cu privire la 
persoane se vor lua întotdeauna prin vot secret. În consecință,  propune o pauză de 10 
minute pentru a se întocmi buletinele de vot.  
 Dl director arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 10 voturi. 
 După pauză, dl director Costoiu Călin prezintă buletinele de vot şi explică 
procedura după care se va desfășura votul.   
  În continuare, dl director înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, fiecărui 
consilier local, câte un buletin de vot pentru numirea membrilor comisiei de evaluare 
şi selecționare a asociațiilor şi fundațiilor ce solicită subvenții de la bugetul local în 
baza Legii nr.34/1998, care intră în cabina special amenajată, apoi introduce buletinul 
de vot în urnă. Cabina de vot şi urna se află în faţa consilierilor locali.   
 După încheierea votării, președintele de ședință procedează la deschiderea urnei 
în fața consilierilor locali, deschide fiecare buletin de vot şi le arată cum s-a votat, 
apoi îl pune pe masa prezidiului. 
 Apoi, președintele de ședință şi dl director Costoiu Călin  procedează la 
numărarea voturilor în public şi întocmesc procesul verbal constatator al rezultatului 
votării, arătând că cei 18 consilieri locali prezenți în sală au votat fiind înregistrate 
următoarele rezultate : dna consilier local Sîrbu Florina Eleonora – 18 voturi „pentru”, 
dl consilier local Jula Radu Ioan – 18 voturi „pentru”, dna consilier local Bota Mirela 
Nicoleta – 18 voturi „pentru”, dl consilier local Zvîncă Mihai Caius – 18 voturi 
„pentru” și dl consilier Bota Adrian – 18 voturi „pentru”. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.196/2021 privind numirea unei comisii de evaluare şi 
selecționare a asociațiilor şi fundațiilor ce solicită subvenții de la bugetul local în baza 
Legii nr.34/1998. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului 
Orăștie în comisiile de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea 
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funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de 
stat din municipiul Orăștie. 
 Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație 
Publică Locală. 
 Dna consilier local Giurgiu Margareta arată că, în comisia pentru învățământ, 
sănătate, activități social-culturale și culte, proiectul de hotărâre a fost avizat 
favorabil. 
     Președintele de ședință solicită consilierilor locali să se facă propuneri nominale 
pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Orăştie în 
comisiile de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcțiilor de 
director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din 
municipiul Orăștie. 
 Dna consilier local Giurgiu Margareta face următoarele propuneri : dna consilier 
local Sîrbu Florina Eleonora - Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”, dl consilier local Jula 
Radu Ioan – Liceul Tehnologic „Nicolaus Olahus” și  Grădinița „Căsuța cu Povești”, 
dl consilier local Hendrea Ovidiu Cristian – Școala Gimnazială „Dr.A.Vlad” și Școala 
Gimnazială „D.Stanca”. 
 Dl consilier local Molocea Mihai Iulian face următoarele propuneri :        dl 
consilier local Depcia Gheorghe Sorin -  Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”,       dl 
consilier local Bota Adrian – Liceul Tehnologic „Nicolaus Olahus”,                dl 
consilier local Molocea Mihai Iulian – Școala Gimnazială „Dr.A.Vlad” și Școala 
Gimnazială „D.Stanca” și dl consilier local Suciu Nicolae Ilie – Grădinița „Căsuța cu 
Povești”. 
 Dl director Costoiu Călin precizează că, potrivit art.139, alin.(6) din Codul 
administrativ aprobat prin O.U.G nr.57/2019, proiectele de hotărâre cu privire la 
persoane se vor lua întotdeauna prin vot secret. În consecință,  propune o pauză de 10 
minute pentru a se întocmi buletinele de vot.  
 Dl director arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 10 voturi. 
 După pauză, dl director Costoiu Călin prezintă buletinele de vot şi explică 
procedura după care se va desfășura votul.   
  În continuare, dl director înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, fiecărui 
consilier local, câte un buletin de vot pentru desemnarea reprezentanților Consiliului 
Local al municipiului Orăştie în comisiile de evaluare a probei de interviu la 
concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat din municipiul Orăștie, care intră în cabina special 
amenajată, apoi introduce buletinul de vot în urnă. Cabina de vot şi urna se află în faţa 
consilierilor locali.   
 După încheierea votării, președintele de ședință procedează la deschiderea urnei 
în fața consilierilor locali, deschide fiecare buletin de vot şi le arată cum s-a votat, 
apoi îl pune pe masa prezidiului. 
 Apoi, președintele de ședință şi dl director Costoiu Călin  procedează la 
numărarea voturilor în public şi întocmesc procesul verbal constatator al rezultatului 
votării, arătând că din cei 18 consilieri locali prezenți au votat un număr de 17 
consilieri locali, din care 16 voturi valabil exprimate și un vot a fost nul fiind 
înregistrate următoarele rezultate : dna consilier local Sîrbu Florina Eleonora – 11 
voturi „pentru”, dl consilier local Jula Radu Ioan – 10 voturi „pentru”, respectiv 10 
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voturi „pentru”, dl consilier Hendrea Ovidiu Cristian – 10 voturi „pentru”, respectiv 
11 voturi „pentru”, dl consilier local Bota Adrian – 6 voturi „pentru”, dl consilier local 
Depcia Gheorghe Sorin – 5 voturi „pentru”, dl consilier local Molocea Mihai Iulian – 
7 voturi „pentru”, respectiv 6 voturi „pentru” și dl consilier local Suciu Nicolae Ilie – 
7 voturi „pentru”. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat cu 18 voturi „pentru” și o 
abținere. 
 Este adoptată Hotărârea nr.197/2021 privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului Local al municipiului Orăştie în comisiile de evaluare a probei de interviu 
la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat din municipiul Orăștie. 
 La ultimul punct al ordinii de zi, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului 
de hotărâre privind modificarea HCL nr.142/2021 referitoare la desemnarea 
reprezentanților Consiliului Local al municipiului Orăștie în Consiliile de 
Administrație, în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calității şi în Comisia pentru 
prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul 
școlar și promovarea interculturalității ale unităților de învățământ preuniversitar din 
municipiul Orăștie pentru anul  școlar 2021/2022. 
 Dl director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de Direcția Administrație 
Publică Locală. 
 Dna consilier Giurgiu Margareta prezintă raportul de avizare al comisiei pentru 
învățământ, sănătate, activități social-culturale și culte. 
 Președintele de ședință solicită consilierilor locali să se facă propuneri nominale 
pentru desemnarea reprezentantului Consiliului local în consiliul de administrație al 
Liceului Tehnologic „Nicolaus Olahus” Orăștie. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia o propune pe dna consilier local 
Giurgiu Margareta. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin îl propune pe dl consilier local 
Molocea Mihai Iulian. 
 În continuare, dl director înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, fiecărui 
consilier local, câte un buletin de vot pentru desemnarea reprezentantului Consiliului 
Local al municipiului Orăștie în consiliul de administrație al Liceului Tehnologic 
„Nicolaus Olahus”, care intră în cabina special amenajată, apoi introduce buletinul de 
vot în urnă. Cabina de vot şi urna se află în faţa consilierilor locali.   
 După încheierea votării, președintele de ședință procedează la deschiderea urnei 
în fața consilierilor locali, deschide fiecare buletin de vot şi le arată cum s-a votat, 
apoi îl pune pe masa prezidiului. 
 Apoi, președintele de ședință şi dl director Costoiu Călin  procedează la 
numărarea voturilor în public şi întocmesc procesul verbal constatator al rezultatului 
votării, arătând că cei 18 consilieri locali prezenți în sală au votat fiind înregistrate 
următoarele rezultate : dna consilier local Giurgiu Margareta – 12 voturi „pentru”, dl 
consilier local Molocea Mihai Iulian – 6 voturi „pentru”. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat cu 18 voturi „pentru” și o 
abținere. 
 Se adoptă Hotărârea nr.198/2021 privind modificarea HCL nr.142/2021 
referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Orăștie în 
Consiliile de Administrație, în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calității şi în 
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Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și 
discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității ale unităților de 
învățământ preuniversitar din municipiul Orăștie pentru anul  școlar 2021/2022.  
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
            Președinte de ședință,                           Secretar General, 
              LUCA Constantin                          jr.Teodor IORDAN 


