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            ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 21 iulie 2020 cu ocazia şedinŃei extraordinare convocată de îndată 
a Consiliului local al municipiului Orăştie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu o zi înainte de data stabilită. 
 ŞedinŃa Consiliului local se desfăşoară prin mijloace electronice,   printr-o 
platformă online de videoconferinŃă, iar la apelul nominal al preşedintelui de şedinŃă 
sunt prezenŃi 16 consilieri. Lipsesc consilierii locali Petre Radu OnuŃ, Sechi Dan 
Mihail şi Stoica Constantin  Nicolae. 
 La şedinŃă participă viceprimar prof.łambă Alin Adam, secretar general Teodor 
Iordan, jr.Fleşeriu Ciprian, ing.Iacob Doru şi mass-media locală. 
 Întrucât procesul verbal al şedinŃei extraordinare convocată de îndată din data de 
01 iulie 2020 a fost pus la dispoziŃia consilierilor locali, d-l secretar general Teodor 
Iordan întreabă dacă există obiecŃii cu privire la acesta. Întrucât nu există obiecŃii 
procesul verbal este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Preşedintele de şedinŃă, d-l consilier local łambă Alin Adam prezintă următorul 
proiect al ordinii de zi :   
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei tehnico - economice 
pentru obiectivul de investiŃii „Reabilitarea, Modernizarea, Dotarea şi Extinderea 
Stadionului „Mecanica” din Municipiul Orăştie, str.Tîrgului, nr.26, JudeŃul 
Hunedoara”. 
 2.Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării şi AdministraŃiei prin Compania NaŃională de InvestiŃii „C.N.I” S.A, a 
amplasamentului situat în Municipiului Orăştie şi asigurarea condiŃiilor în vederea 
executării obiectivului de investiŃii „Reabilitarea, Modernizarea, Dotarea şi 
Extinderea Stadionului „Mecanica” din Municipiul Orăştie, str.Tîrgului, nr.26, JudeŃul 
Hunedoara” . 
 Proiectul ordinii de zi este supus la vot şi aprobat în unanimitate.  
 La primul punct al ordinii de zi sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea documentaŃiei tehnico - economice pentru obiectivul de 
investiŃii „Reabilitarea, Modernizarea, Dotarea şi Extinderea Stadionului „Mecanica” 
din Municipiul Orăştie, str.Tîrgului, nr.26, JudeŃul Hunedoara”. 
 
 D-l ing.Iacob Doru dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul 
Dezvoltare Locală şi Proiecte. 
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 D-l consilier local łambă Alin Adam arată că, în comisia pentru activităŃi 
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.  
 D-l secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.88/2020 privind aprobarea documentaŃiei tehnico - 
economice pentru obiectivul de investiŃii „Reabilitarea, Modernizarea, Dotarea şi 
Extinderea Stadionului „Mecanica” din Municipiul Orăştie, str.Tîrgului, nr.26, JudeŃul 
Hunedoara”. 
 La ultimul punct al ordinii de zi sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 
AdministraŃiei prin Compania NaŃională de InvestiŃii „C.N.I” S.A, a amplasamentului 
situat în Municipiului Orăştie şi asigurarea condiŃiilor în vederea executării 
obiectivului de investiŃii „Reabilitarea, Modernizarea, Dotarea şi Extinderea 
Stadionului „Mecanica” din Municipiul Orăştie, str.Tîrgului, nr.26, JudeŃul 
Hunedoara” . 
 D-l ing.Iacob Doru prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică -  Biroul 
Dezvoltare Locală şi Proiecte. 
 D-na consilier local Cîndea LenuŃa Elena dă citire raportului de avizare al 
comisiei pentru administraŃie locală, juridică şi de disciplină. 
 D-l secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.89/2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor 
Publice, Dezvoltării şi AdministraŃiei prin Compania NaŃională de InvestiŃii „C.N.I” 
S.A, a amplasamentului situat în Municipiului Orăştie şi asigurarea condiŃiilor în 
vederea executării obiectivului de investiŃii „Reabilitarea, Modernizarea, Dotarea şi 
Extinderea Stadionului „Mecanica” din Municipiul Orăştie, str.Tîrgului, nr.26, JudeŃul 
Hunedoara”. 
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
            Preşedinte de şedinŃă,                                               Secretar General, 
        prof.łAMBĂ Alin Adam                                        jr.Teodor IORDAN 


