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          ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 16 ianuarie 2023 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.  
 Ședința Consiliului local se desfășoară prin mijloace electronice, printr-o 
platformă online de videoconferință, iar la apelul nominal al președintelui de 
ședință sunt prezenți 16 cei 19 consilieri locali în funcție. Lipsesc nemotivat 
consilierii locali Ardelean Dana Alina, Luca Constantin și Sîrbu Florina Eleonora. 
 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. 
 Dl secretar general Călin Costoiu precizează că, procesul verbal al ședinței 
ordinare din data de 29 decembrie 2022 a fost pus la dispoziția consilierilor locali 
și întreabă dacă există obiecții cu privire la acesta.  
 Dl consilier local Secui Adrian Iulian menționează ca, la proiectul de hotărâre 
privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice a Municipiului Orăștie 
pentru anul 2023 în forma inițială, i-a adresat o întrebare dlui director Stănilă 
Marius referitor la câte coșuri de gunoi vor fi achiziționate, iar dl director a 
răspuns că vor fi cumpărate 100 de coșuri, dar în procesul verbal nu este 
consemnat numărul de coșuri și solicită să fie menționat acest aspect. 
 Procesul verbal în forma modificată 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 alocarea unei sume de bani din bugetul local al 
Municipiului Orăștie în vederea organizării și desfășurării concursului județean de 
muzică populară tradițională românească „Buna mea m-o învățat”, ediția I-a. 
 In afara ordinii de zi, dl primar propune : 
 2.Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2023 a excedentului anual al 
bugetului local al municipiului Orăștie. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius ar dori dacă se poate să se discute 
referitor la hotărârea judecătorească ce s-a dat în primă fază cu privire Asociația 
de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor 
Județul Hunedoara” fiind vorba de o amendă de 1 milion de lei. 
 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian este de părere că, discuțiile legate de 
această situație să aibă loc cu ocazia ședinței ordinare din data de 26 ianuarie 
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2023, când  vor fi toți consilierii prezenți și putem discuta în legătură cu această 
problemă. 
 Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerea ulterioară 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 alocarea unei sume de bani din bugetul 
local al Municipiului Orăștie în vederea organizării și desfășurării concursului 
județean de muzică populară tradițională românească „Buna mea m-o învățat”, 
ediția I-a. 
 Dl referent Pistol Eugen dă citire raportului întocmit de Casa de Cultura 
„Alexandru Grozuță” Orăștie. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil cu unanimitate 
de voturi. 
 Președintele de ședință îi dă cuvântul dșorei Pascu Lorena, inițiatoarea 
acestui festival să prezinte mai multe detalii cu privire la această manifestare. 
 Dșoara Pascu Lorena precizează că, festivalul județean de folclor „Buna mea 
m-o învățat!” are ca obiect principal conservarea și promovarea patrimoniului 
cultural tradițional românesc, în prima fază s-a dorit ca festivalul să fie organizat 
la nivel național, dar având în vedere că este nevoie de mai multe aprobări din 
partea Ministerului Educației, acesta se va desfășura doar județean. Dânsa și-a 
dorit foarte mult să facă acest festival în special pentru tinerii din Orăștie și din 
județul Hunedoara care cochetează cu folclorul și beneficiind de colaborarea cu 
specialiști și practicanți din domeniul folclorului a avut parte de o foarte bună 
promovare a festivalului. Totodată au fost atrași mai mulți parteneri media și 
anume TVR Timișoara, Radio Timișoara și astăzi a primit o invitație din partea 
Radio România Antena Satelor să  participe la o emisiune pentru promovarea 
festivalului concurs. De asemenea își dorește foarte mult ca membrii consiliului 
local să fie părtași la acest eveniment și mulțumește pentru faptul că, au fost 
deschiși și au susținut această idee și la finalul manifestării să aibă loc o discuție și 
să i se atragă atenția unde au fost micile greșeli, pentru că, își dorește ca pe viitor 
să existe o bună colaborare și să facem evenimente frumoase și deosebite pentru 
Orăștie. Pentru membrii Consiliului local are pregătite invitațiile la acest festival 
pe care dorea sa le ofere la ședință, dar dat fiind faptul că, ședința este online va 
găsi o modalitate ca acestea să ajungă la dânșii și dacă se poate să se confirme sau 
nu prezența. Totodată, precizează că, festivalul va avea loc în data de 21 ianuarie 
2023 începând cu ora 16 la sala Astra, iar evenimentul se va încheia cu un recital 
susținut de  artiștii Cristian Fodor, Ovidiu Olari, Mihai Petreuș, Felicia Stoian, 
grupul folcloric „Lele de la Orăștie” și ansamblul „Șoimușana”. De asemenea, 
festivalul va fi filmat și distribuit ulterior de către la mai multe televiziuni și 
difuzat de mai multe radiouri. Pe pagina de facebook a festivalului se poate 
consulta regulamentul de organizare și multe alte detalii legate de acesta și 
consideră că, este important ca aleșii locali să fie puși în temă cu absolut tot ceea 
ce se face din bugetul alocați pentru acest festival concurs. În încheiere, 
mulțumește pentru încrederea acordată și singura emoție este ca nu cumva să 
dezamăgească pe cineva pentru încrederea acordată. 
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 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian consideră că, după o astfel de 
prezentare, nu mai avem ce să adăugăm, decât să o susținem și să o încurajăm în 
continuare. 
  Dl secretar general Călin Costoiu 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.1/2023 privind alocarea unei sume de bani din 
bugetul local al Municipiului Orăștie în vederea organizării și desfășurării 
concursului județean de muzică populară tradițională românească „Buna mea m-o 
învățat”, ediția I-a. 
 La punctul al doilea al ordinii de zi, dl primar expune motivele inițierii 
proiectului de hotărâre privind utilizarea în anul 2023 a excedentului anual al 
bugetului local al municipiului Orăştie. 
 Dna director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de Direcția Economică. 
 Dl consilier local Jula Rau Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru activități economico-financiare. 
 Dl secretar general arată 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.2/2023 privind utilizarea în anul 2023 a excedentului 
anual al bugetului local al municipiului Orăştie.   
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
                Președinte de ședință,                                                     Secretar General,                              
IORDĂCHESCU Nicolae Constantin Ioan                 jr.Călin COSTOIU 


