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           ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 04 mai 2022 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 
18 din totalul de 19 consilieri locali în funcție. Lipsește     dl consilier local Iordăchescu 
Nicolae. 
 La ședință participă primar ing.Ovidiu Laurențiu Bălan, viceprimar Hendrea Ovidiu 
Cristian, secretar general Teodor Iordan, funcționari publici din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului și mass-media locală. 
 Președintele de ședință, dl consilier local Bota Adrian prezintă următorul proiect al 
ordinii de zi :   
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor pentru 
obiectivul de investiții “Amenajare pistă de biciclete în municipiul Orăștie, județul 
Hunedoara”. 
 2 .Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor pentru 
obiectivul de investiții “Elaborarea și actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic 
Zonal – Instituții și servicii publice, Municipiul Orăștie, str.Târgului, f.n”. 
 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor pentru 
obiectivul de investiții “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic Zonal – Zona 
industrială în intravilanul municipiul Orăștie, str.Gării, f.n”. 
 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor pentru 
obiectivul de investiții “Elaborarea și actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic 
Zonal – Zona Băltuțe, str.Târgului, Municipiul Orăștie”. 
 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor pentru 
obiectivul de investiții “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al 
municipiului Orăștie, județul Hunedoara”. 
 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor pentru 
obiectivul de investiții “Sisteme inteligente de management urban în Municipiul 
Orăștie”. 
 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor pentru 
obiectivul de investiții “Achizi ționarea și instalarea punctelor de reîncărcare a vehiculelor 
electrice și electrice hibride, accesibile cetățenilor în Municipiul Orăștie”. 
 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a 
cheltuielilor pentru obiectivul de investiții “Renovarea energetică moderată a Centrului 
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Social – Direcția Publică de Asistență Socială din Municipiul Orăștie, județul 
Hunedoara”.    
 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 proiectului și a cheltuielilor pentru 
obiectivul de investiții “Amenajare pistă de biciclete în municipiul Orăștie, județul 
Hunedoara”. 
 Dșoara Gîrdea Bianca dă citire raportului întocmit de Direcția Tehnică -Biroul 
Dezvoltare Locală și Proiecte. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități economico-
financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian menționează faptul că, este necesară 
aprobarea notei de fundamentare și descrierea sumară a investiției, care vor constitui 
anexe la prezenta hotărâre. În acest sens propune modificarea art.1 al proiectului de 
hotărâre, care va avea următorul cuprins : „Se aprobă Proiectul “Amenajare pistă de 
biciclete în municipiul Orăștie, județul Hunedoara”, nota de fundamentare, precum și 
descrierea sumară a investiției, conform anexelor nr.1 și 2 la prezenta hotărâre”. 
 Dl consilier local Bota Adrian solicita sa fie prezentate traseele pistelor de biciclete. 
 Dșoara Gîrdea Bianca precizează că, primul tronson va porni din str.Armatei din 
zona restaurantului Tiprom și până în zona benzinăriei MOL, care va avea o lungime de 
1,75 km. În cealaltă parte a orașului, va fi tronsonul de pe st.Unirii, care va porni din 
zona restaurantului „La Barieră” până la podul Gării și se va continua pe str.Târgului pe 
sub pod până în zona podului de pe str.9 Mai. 
 Dl consilier local Bota Adrian întreabă daca se va renunța la ideea unei piste care va 
porni din zona Micro II și va ajunge la benzinăria MOL. I răspunde de către dșoara 
Gîrdea Bianca, care menționează faptul că, nu se va renunța la această variantă, dar va 
trebui să avem extrasele de carte funciară pentru a putea depune acest proiect, iar în 
momentul când se va deschide o nouă sesiune vom depune documentația pentru acest 
tronson. 
 Dna consilier local Sîrbu Florina Eleonora arată că, a depus o solicitare cu o 
varianta de traseu și întreabă dacă va intra acum sau în etapa a doua.  
 Dșoara Gîrdea Bianca precizează că, se studiază propunerea și aceasta va fi depusă 
în cea de a doua sesiune. 
 Dl consilier local Suciu Nicolae Ilie intervine și arată că, referitor la traseul care va 
ajunge în zona străzii 9 Mai, este de părere că, este o fundătură și de ce nu se vine de la 
puntiță pe str.Progresului, fiindcă sunt mai multe case și ar fi mult mai utilizat și să 
meargă până la podul din zona pieței „La Cetate” și întreabă de ce s-a ales acest punct de 
sosire. I se răspunde de către dșoara Gîrdea Bianca care precizează faptul că, pentru 
identificarea traseului optim s-a analizat în teren situația și pista de biciclete trebuie să 
aibă o lățime de 2,5 m și trebuie respectate anumite standarde și dacă în unele zone este 
prea îngust, pe unele străzi va trebui să se facă sens unic, este un traseu pe care îl putem 
depune în această etapă și care va ajunge și în zona Orăștie Arena Park și ne dorim să 
facem un circuit care să lege aceste tronsoane, în acest sens, avem nevoie de extrasele de 
carte funciară și bineînțeles traseele să aibă lățimea necesară. 
 Dl consilier local Suciu Nicolae arată că, pe str.Progresului prin zona unde sunt 
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grădinile se poate face un traseu, care ar fi mult mai frumos. 
 Dșoara Gîrdea Bianca menționează că, se va studia și această variantă și în măsura 
în care se poate se va lua o decizie în acest sens. 
   Dl consilier local Bota Adrian arată că, în zona Parcului „Orăștie Arena” pe unde va 
trece pista de biciclete sunt foarte mulți câini vagabonzi și trebuie luate măsuri, există 
riscul ca cetățenii care circulă prin zona să fie muscați de către aceste animale, deci să se 
aibă în vedere acest aspect, să se facă periodic acțiuni de acest gen. 
 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian intervine și precizează că, în zonă au fost 
două acțiuni majore de capturare a câinilor fără stăpân și se va acționa ori de câte ori este 
necesar.  
 Dl director Costoiu Călin precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
amendamentului și a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 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.
  
 Se adoptă Hotărârea nr.85/2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor 
pentru obiectivul de investiții “Amenajare pistă de biciclete în municipiul Orăștie, județul 
Hunedoara”. 
 La punctul al doilea al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor pentru obiectivul de investiții 
“Elaborarea și actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic Zonal – Instituții și 
servicii publice, Municipiul Orăștie, str.Târgului, f.n”. 
 Dșoara Gîrdea Bianca prezintă raportul întocmit de Direcția Tehnică – Biroul 
Dezvoltare Locală și Proiecte. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
activități economico-financiare. 
 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian propune modificarea art.1 al proiectului de 
hotărâre, care va avea următorul cuprins :  „Se aprobă Proiectul “Elaborarea și 
actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic Zonal – Instituții și servicii publice, 
Municipiul Orăștie, str.Târgului, f.n”, nota de fundamentare, precum și descrierea sumară 
a investiției, conform anexelor nr.1 și 2 la prezenta hotărâre”.  
 Dl director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
amendamentului și a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Amendamentul dlui viceprimar 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.86/2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor 
pentru obiectivul de investiții “Elaborarea și actualizarea în format GIS a Planului 
Urbanistic Zonal – Instituții și servicii publice, Municipiul Orăștie, str.Târgului, f.n”. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre  privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor pentru obiectivul de investiții 
“Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic Zonal – Zona industrială în 
intravilanul municipiul Orăștie, str.Gării, f.n”. 
 Dșoara Gîrdea Bianca prezintă raportul întocmit de Direcția Tehnică – Biroul 
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Dezvoltare Locală și Proiecte. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități economico-
financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian propune modificarea art.1 al proiectului de 
hotărâre, care va avea următorul cuprins : „Se aprobă Proiectul “Elaborarea și 
actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic Zonal - “Actualizarea în format GIS a 
Planului Urbanistic Zonal – Zona industrială în intravilanul municipiul Orăștie, str.Gării, 
f.n”, nota de fundamentare și descrierea sumară a investiției, conform anexelor nr.1 și 2 
la prezenta hotărâre”. 
 Dl director Costoiu Călin precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
amendamentului și a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Amendamentul dlui viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian este supus la vot și aprobat 
în unanimitate. 
 Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot și aprobat cu unanimitate 
de voturi. 
 Se adoptaă Hotărârea nr.87/2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor 
pentru obiectivul de investiții “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic Zonal – 
Zona industrială în intravilanul municipiul Orăștie, str.Gării, f.n”.   
 La punctul 4 al ordinii de zi, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor pentru obiectivul de investiții 
“Elaborarea și actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic Zonal – Zona Băltuțe, 
str.Târgului, Municipiul Orăștie”. 
 Dșoara Gîrdea Bianca dă citire raportului întocmit de Direcția Tehnică – Biroul 
Dezvoltare Locală și Proiecte. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei pentru 
activități economico-financiare. 
 
 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian propune modificarea art.1 al proiectului de 
hotărâre, care va avea următorul cuprins  : „Se aprobă Proiectul “Elaborarea și 
actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic Zonal – Zona Băltuțe, str.Târgului, 
Municipiul Orăștie”, nota de fundamentare și descrierea sumară a investiției, conform 
anexelor nr.1 și 2 la prezenta hotărâre”. 
 Dl director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
amendamentului și a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 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.88/2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor 
pentru obiectivul de investiții “Elaborarea și actualizarea în format GIS a Planului 
Urbanistic Zonal – Zona Băltuțe, str.Târgului, Municipiul Orăștie”. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor pentru obiectivul de investiții 
“Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al municipiului Orăștie, 
județul Hunedoara”.      Dșoara Gîrdea Bianca 
prezintă raportul întocmit de Direcția Tehnică – Biroul Dezvoltare Locală și Proiecte.  
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 Dl consilier local Jula Radu Ioan  arată că, în comisia pentru activități economico-
financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian propune modificarea art.1 al proiectului de 
hotărâre, care va avea următorul cuprins : „Se aprobă Proiectul “Elaborarea și 
actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al municipiului Orăștie, județul 
Hunedoara”, nota de fundamentare, precum și descrierea sumară a investiției, conform 
anexelor nr.1 și 2 la prezenta hotărâre”.  
 Dl director Costoiu Calin precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
amendamentului și a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Amendamentul dlui viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian este supus la vot și aprobat 
în unanimitate. 
 Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.89/2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor 
pentru obiectivul de investiții “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General 
al municipiului Orăștie, județul Hunedoara”.  
 La punctul 6 al ordinii de zi, dl primar expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor pentru obiectivul de investiții 
“Sisteme inteligente de management urban în Municipiul Orăștie”. 
 Dșoara Gîrdea Bianca dă citire raportului întocmit de Direcția Tehnică – Biroul 
Dezvoltare Locală și Proiecte. 
 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei pentru 
activități economico-financiare. 
 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian propune modificarea art.1 al proiectului de 
hotărâre, care va avea următorul cuprins : „Se aprobă Proiectul “Sisteme inteligente de 
management urban în Municipiul Orăștie”, nota de fundamentare, precum și descrierea 
sumară a investiției, conform anexelor nr.1 și 2 la prezenta hotărâre”.  
 Dl consilier local Bota Adrian arată că, în cadrul comisiei pentru activități 
economico-financiare s-a prezentat faptul că se are în vedere achiziționarea prin acest 
proiect a  unei drone și solicită unele lămuriri în legătură cu aceasta. 
 Dșoara Gîrdea Bianca menționează faptul că, este prevăzută și achiziționarea unei 
drone pentru supravegherea lucrărilor, dar și a zonelor mai defavorizate. 
 Dl director Costoiu Calin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
amendamentului și a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 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.90/2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor 
pentru obiectivul de investiții “Sisteme inteligente de management urban în Municipiul 
Orăștie”. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii proiectului de 
hotărâre  privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor pentru obiectivul de investiții 
“Achizi ționarea și instalarea punctelor de reîncărcare a vehiculelor electrice și electrice 
hibride, accesibile cetățenilor în Municipiul Orăștie”. 
 Dșoara Gîrdea Bianca dă citire raportului întocmit de Direcția Tehnică – Biroul 
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Dezvoltare Locală și Proiecte. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități economico-
financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian propune modificarea art.1 al proiectului de 
hotărâre, care va avea următorul cuprins : „Se aprobă Proiectul “Achiziționarea și 
instalarea punctelor de reîncărcare a vehiculelor electrice și electrice hibride, accesibile 
cetățenilor în Municipiul Orăștie” și descrierea sumară a investiției, conform anexei la 
prezenta hotărâre”. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius consideră că, dacă stațiile de reîncărcare vor 
avea o putere de sub 50 kw încărcarea va dura destul de mult între 7-10 ore. 
 Dșoara Gîrdea Bianca menționează faptul că, pentru o putere mai mare, stațiile 
trebuie să fie amplasate în aproprierea unor puncte de transformare. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius întreabă dacă sunt mai multe tipuri de stații 
sau doar una singura, ca și putere. I se răspunde de către dșoara Gîrdea Bianca care 
precizează că, stațiile sunt de 55 kw și de 20kw. 
 Dl consilier local Zvînca Mihai Caius propune completarea anexei la proiectul de 
hotărâre cu un nouă locație - Parcare str.Cetății  - CF 64655, care va fi utilă pentru turiștii 
care vor vizita Orăștia și reîncărcarea va dura minim 40 de minute timp în care aceștia 
pot vizita centrul municipiului sau muzeul care este în apropiere. 
 Dșoara Gîrdea Bianca arată că, având în vedere că, în acea zona avem un proiect în 
implementare va trebui să discutăm cu proiectantul să vedem dacă nu va influența 
implementarea acestuia. 
 Dl consilier local Ionica Mircea întreabă dacă locațiile propuse au fost condiționate 
de existența unui transformator în proximitate. I se răspunde de către dșoara Girdea 
Bianca care precizează că, a fost una dintre condiții, precum și de existența extraselor de 
carte funciară.  
 Dl director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
amendamentelor și a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Amendamentul dlui viceprimar este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Amendamentul dlui consilier local Zvînca Mihai Caius se supune la vot și se aprobă 
cu 15 voturi „pentru”, iar 3 consilieri locali s-au abținut de la vot. 
 Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.91/2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor 
pentru obiectivul de investiții “Achizi ționarea și instalarea punctelor de reîncărcare a 
vehiculelor electrice și electrice hibride, accesibile cetățenilor în Municipiul Orăștie”. 
 La ultimul punct al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a cheltuielilor pentru 
obiectivul de investiții “Renovarea energetică moderată a Centrului Social – Direcția 
Publică de Asistență Socială din Municipiul Orăștie, județul Hunedoara”. 
 Dna director Oltean Mihaela prezintă raportul întocmit de Direcția Publică Asistență 
Socială Orăștie.  
 Dl consilier local Jula Radu Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
activități economico-financiare.  
 Dl director Costoiu Călin precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
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 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.92/2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare 
și a cheltuielilor pentru obiectivul de investiții “Renovarea energetică moderată a 
Centrului Social – Direcția Publică de Asistență Socială din Municipiul Orăștie, județul 
Hunedoara”. 
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
             Președinte de ședință,                                                  Secretar General,                                    
                jr.BOTA Adrian                                           jr.Teodor IORDAN 


