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            ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL ORĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 28 decembrie 2021 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local 
al municipiului Orăștie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită. 
 La apelul nominal al președintelui de ședință sunt prezenți toți consilieri locali în 
funcție.  
 La ședință participă primar Ovidiu Bălan, viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian, 
secretar general Teodor Iordan, funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului și mass-media locală. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, procesul verbal al ședinței 
extraordinare convocată de îndată din data de 16 decembrie 2021 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 cu unanimitate 
de voturi. 
 Președintele de ședință, dl consilier local Secui Adrian Iulian 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 stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
2022. 
 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării la plată a sumelor restante 
datorate bugetului local al municipiului Orăștie de către SC CHIMICA 
AUTOMOTIVE SA Orăștie. 
 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice 
a  Municipiului Orăștie pentru anul 2022. 
 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul 
privat al Municipiului Orăștie a terenului înscris în CF nr. 67659. 
 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri, 
construită din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în municipiul 
Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.84, ap.2. 
 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri, 
construită din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în municipiul 
Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.84, ap.18. 
 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării circulației rutiere pe unele 
străzi din municipiul Orăștie. 
 9.Proiect de hotărâre privind interzicerea depunerii coroanelor artificiale în 
incinta Capelei și a spațiilor aferente Cimitirelor Ortodoxe din municipiul Orăștie. 
 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2022, 
a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Mureșului, bloc nr.8 din municipiul 
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Orăștie. 
 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2022, a 
impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.dr.I.Mihu, nr.2-3 din municipiul 
Orăștie. 
 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2022, 
a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.dr.I.Mihu, nr.4 din municipiul 
Orăștie. 
 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2022, 
a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, nr.99 din municipiul Orăștie. 
 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2022, 
a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Gheorghe Doja, nr.82 din municipiul 
Orăștie. 
 15.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2022, 
a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, nr.2 din municipiul Orăștie. 
 16.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2022, 
a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, nr.42 din municipiul Orăștie. 
 17.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2022, 
a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Gării, nr.10 din municipiul Orăștie. 
 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2022, 
a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, f.n din municipiul Orăștie. 
 19.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2022, 
a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Pricazului, f.n – zona blocului nr.57 
din municipiul Orăștie. 
 20.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2022, 
a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Târgului, f.n din municipiul Orăștie. 
 21.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2022, 
a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, nr.6 din municipiul Orăștie. 
 22.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2022, 
a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Viitorului, bloc nr.27 din municipiul 
Orăștie. 
 23.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2022, 
a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Luncii, f.n din municipiul Orăștie. 
 24.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2022, 
a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Târgului, nr.25 din municipiul 
Orăștie. 
 25.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2022, 
a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.O.Goga, nr.17 din municipiul 
Orăștie. 
 26.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2022, 
a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.George Coșbuc, nr.12 din municipiul 
Orăștie. 
 27.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2022, 
a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Mihai Eminescu, nr.8 din municipiul 
Orăștie. 
 28.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2022, 
a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.dr.Aurel Vlad, nr.4 din municipiul 
Orăștie. 
 29.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2022, 
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a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Mihai Eminescu, nr.5 din municipiul 
Orăștie. 
 30.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2022, 
a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Gheorghe Lazăr, nr.2 din municipiul 
Orăștie. 
 31.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2022, 
a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.9 Mai, nr.23 din municipiul Orăștie. 
 32.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2022, 
a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Octavian Goga, nr.1 din municipiul 
Orăștie. 
 33.Proiect de hotărâre privind stabilirea modului prin care Consiliul Local al 
Municipiului Orăștie împreună cu Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul 
Orăștie și Primăria Orăștie vor promova campania de vaccinare împotriva COVID-19.    
 34.Proiect de hotărâre privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al 
Municipiului Orăștie a unui președinte de ședință care va conduce ședințele în luna 
ianuarie 2022. 
 35.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al 
municipiului Orăştie pe anii 2022 și 2023 în vederea documentării și elaborării unei 
monografii a municipiului Orăștie. 
 36.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al 
municipiului Orăştie în vederea organizării manifestării „Revelionul în stradă 2022”. 
 În afara ordinii de zi, dl primar propune : 
 37.Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unui mijloc fix aflat în 
administrarea Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu” Orăștie. 
 38.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul IV al 
anului 2021. 
 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul Programului 
privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea 
infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere 
energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități. 
  40.Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor concesionate 
operatorului regional SC Activitatea Goscom SA Orăștie cu imobilele situate în 
Municipiul Orăștie, f.n 
 Dl consilier local Bulz Dionisie propune : 
 41.Întrebări-interpelări. 
 Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerile de completare este supus la vot și 
aprobat în unanimitate. 
 Președintele de ședință propune ca după discutarea proiectului de hotărâre de la 
punctul 1, să fie supuse dezbaterii proiectele de hotărâre înscrise la punctele nr.37 și 
38. 
 Propunerea este supusă la vot și aprobată cu unanimitate de voturi. 
 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 primar menționează faptul că, prin Hotărârea Guvernului nr.164/2021 ne-a 
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fost alocată suma de 2.000,00 mii lei din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului și 
urmare a acestui fapt, este necesară rectificarea bugetului local cu această sumă. În 
acest sens propune completarea proiectului de hotărâre cu un nou articol prin care se 
validează Dispoziția Primarului Municipiului Orăștie nr.759/2021 privind rectificarea 
bugetului local pe anul 2021. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan precizează faptul că, este pentru prima dată în ultimii 
5 ani în care municipiul Orăștie a primit sume pentru echilibrarea bugetului local, nu 
știe al cui este meritul, a discutat într-adevăr și cu dl Heiuș Lucian, este o sumă 
consistentă, ținând cont că, în urmă cu un an nu am primit nicio sumă la final de an. 
De asemenea arată ca, s-a decis să rambursam acel împrumut care a fost luat pentru a 
cofinanța proiectele pentru anveloparea blocurilor, locuitorii imobilelor reabilitate 
aveau de restituit 26 miliarde lei partea lor de cofinanțare, pentru lucrările de 
reabilitare, acum îi punem la loc, la fel de bine am fi putut să plătim banii pe Centru, 
deci împrumutul îl stingem și îl trecem pe celălalt împrumut, în concluzie nu a fost un 
an rău, vom încheia mai mult ca sigur anul cu excedent. În ceea ce privește  proiectul 
de reabilitare și consolidare a Casei de Cultură, în momentul de față există o 
contestație depusă și așteptăm răspunsul de la C.N.S.C și în funcție de soluția dată se 
va acționa în consecință.    
         Dl consilier local Bulz Dionisie întreabă ca și procedură și pentru a se lămuri, 
din câte știe amendamente se pot face doar de către consilierii locali. 
 Dl secretar general precizează faptul că, din anul 2019 prin O.U.G nr.57/2019 a 
intrat în vigoare Codul administrativ, care a modificat legislația, care prevede că, 
inițiatorii proiectelor de hotărâri pot fi consilierii locali, primarul sau cetățenii, iar în 
timpul dezbaterilor pot fi propuse amendamente de către consilierii locali sau 
inițiatori, iar în cazul de față, inițiatorul proiectului de hotărâre este primarul. Apoi, 
între atribuțiile Consiliului local sunt menționate cazurile în care proiectele de 
hotărâre pot fi inițiate doar de primar și anume bugetul local, documentațiile pentru 
investiții, organigrama și împrumuturile.    
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea amendamentului și a proiectului de hotărâre este de 10 voturi.  
 Amendamentul dlui primar se supune la vot si se aproba cu unanimitate de 
voturi.  
 Proiectul de hotărâre în forma modificată și completată este supus la vot și 
aprobat în unanimitate. 
 Este adoptată Hotărârea nr.218/2021 privind aprobarea rectificării bugetului  
local al municipiului Orăștie pe anul 2021. 
 În continuare, dl primar arată motivele inițierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea casării unui mijloc fix aflat în administrarea Liceului Teoretic „Aurel 
Vlaicu” Orăștie. 
 Dna director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de Direcția economică. 
 Dl consilier local Jula Radu 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. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Se adoptă Hotărârea nr.219/2021 privind aprobarea casării unui mijloc fix aflat 
în administrarea Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu” Orăștie. 
 În continuare, dl ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului de 
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hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul IV al anului 2021. 
 Dna director Jorza Lucia prezintă raportul 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 secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Este adoptată Hotărârea nr.120/2021 privind aprobarea execuției bugetelor pe 
trimestrul IV al anului 2021. 
 În continuare, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de hotărâre privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022. 
 Dna ec.Căstăian Dina dă citire raportului întocmit de Serviciul Impozite și taxe 
locale. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei pentru 
activități economico-financiare. 
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Se adoptă Hotărârea nr.221/2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul 2022. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea eșalonării la plată a sumelor restante datorate bugetului 
local al municipiului Orăștie de către SC CHIMICA AUTOMOTIVE SA Orăștie. 
 Dna ec.Căstăian Dina prezintă raportul întocmit de Serviciul Impozite și taxe 
locale. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.  
 Dl primar precizează că, societatea a depus ca și garanție niște instalații care sunt 
evaluate la 426.000 euro sunt singurele lucruri pe care le au și de care ne putem lega 
și o șansă de a recupera din datoriile pe care le au către bugetul local. Totodată, mai 
există și alte datorii ale SC Chimica SA și SC Chimsport SA, este și acel imobil unde 
a funcționat cantina și care se află în proprietatea dânșilor, au venit cu un raport de 
evaluare din care reiese că valoarea imobilului este de 266.000 euro, noi am făcut un 
raport de evaluare în urma discuțiilor care au fost purtate în consiliul local și a rezultat 
o altă valoare, pe care dânșii au contestat-o, dar nu putem să luam imobilul la valoarea 
care a reieșit din raportul lor. În acest sens, s-a luat legătura cu expert independent 
care își va spune punctul de vedere și în funcție de rezultat se va relua procedura cu 
privire la imobil. De asemenea arată că, s-a venit cu această propunere de eșalonare a 
sumelor restante pe care le datorează bugetului local și consideră că este o șansă să 
mai putem recupera datoriile pe care societatea le are către bugetul local. 
 Dl consilier local Suciu Nicolae Ilie este de părere că, ce încercăm să facem este 
a legaliza ceea ce ne propun niște bandiți, pentru că, aceștia au luat fabrica, dânsul a 
colaborat cu ei, le-a vândut niște mașini de injecție care nu se mai găsesc, au mai 
multe societăți în țară și noi suntem puși în imposibilitatea de a aplica legea, îi punem 
într-o situație avantajoasă de a mai fura din cea a mai rămas. Dânsul consideră că, nu 
ar trebui să îi mai lăsăm, să intre în faliment și este sceptic că vom reuși să recuperăm 
măcar o parte din datorii, fiindcă nu avem ce să le luăm, aceștia au devalizat firma. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan intervine și arată că este decizia consiliului local, 
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mai există o șansă de care ne agățăm, dacă nu plătește sunt niște termene precise, în 
situația în care în luna februarie nu plătesc revenim la situația actuală. 
 Dl consilier local Petre Radu Onuț întreabă de unde au aceste datorii. I se 
răspunde de către dna ec.Căstăian Dina care precizează faptul că, datoriile provin din 
impozitul pe clădiri-teren și mijloace de transport. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan este de părere că, în eventualitatea în care nu 
plătesc, Primăria le poate pune sechestru pe bunuri, se reia procedura de executare 
silită. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin este de părere că, trebuie să avem în 
vedere interesul municipalității, trebuie să încercăm și această cale, nu valorează 
instalația de climatizare atât de mult cât să acopere datoria, nu a plătit de mulți ani, 
este o modalitate de a recupera o parte din bani, să încercăm și această variantă și 
vedem dacă va plăti sau nu. 
 Dna consilier local Sîrbu Florina Eleonora întreabă dacă în momentul de față 
societatea are utilități (gaz, curent, apă). 
 Dl primar arată că, din câte știe, au probleme cu gazul metan, nu știe dacă au 
reușit să își facă o reeșalonare a datoriilor pe care le au către furnizor. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius menționează faptul că, dânsul a lucrat la 
SC Chimica SA, acel personaj a venit de la început cu ideea să pună în cap societatea, 
de la început și-a făcut firme căpușă prin alte județe, asemenea personaje nu au ce 
căuta în municipiul Orăștie, nu înțelege de ce îl favorizăm, dacă era de bună-credință 
lua în considerare acea evaluare a imobilului unde a funcționat cantina societății. 
 Dl consilier local Ionică Mircea este de părere că, ar trebui să îi mai păsuim 
două-trei luni și să vedem dacă își vor plăti din datorii, în principal pentru salariații 
societății, nu au salarii prea mari și dacă rămân fără locul de muncă dintr-o dată, pot 
apărea alte probleme. 
 Dl consilier local Bota Adrian arată că, are un amic care lucrează în cadrul 
firmei, pe partea de contabilitate și sunt zile în care primesc sute de telefoane de la 
firme care au sume de încasat de la acest personaj și el vine să îl păsuim în continuare, 
e un fel de înțelegere cu hoțul.     
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat cu 12 voturi „pentru”, iar 6 
consilieri s-au abținut de la vot. 
 Este adoptată Hotărârea nr.222/2021 privind aprobarea eșalonării la plată a 
sumelor restante datorate bugetului local al municipiului Orăștie de către     SC 
CHIMICA AUTOMOTIVE SA Orăștie. 
 În continuare, dl primar expune motivele inițierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea Programului anual al achizițiilor publice a  Municipiului Orăștie pentru 
anul 2022. 
 Dna Ardean Tatiana prezintă raportul întocmit de Direcția tehnică -  
Compartiment achiziții publice. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru activități economico-financiare, cu mențiunea să fie date unele lămuriri cu 
privire la poziția nr.7 din program, dacă este vorba de un buldozer sau buldoexcavator 
. 
 Dl director Stănilă Marius precizează faptul că, este vorba de un buldoexcavator, 
care va fi folosit la lucrările pe care le avem de efectuat în cadrul proiectelor, în 
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special pentru utilități, la săparea unui șanț sau nivelarea unui drum și considerăm că, 
ne va fi util.  
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin arată că, la poziția nr.104 este prevăzut 
„Servicii de activități – Instructor dansuri populare” și întreabă dacă se dorește 
înființarea unui asemenea post la Casa de Cultură. I se răspunde de către dna Ardean 
Tatiana, care precizează faptul că, în anii anteriori au fost organizate cursuri de 
dansuri populare la Casa de Cultură, este o propunere în programul achizițiilor, care 
va fi actualizat ulterior după aprobarea bugetului local, dacă nu vor fi prevăzuți bani 
pentru această activitate, propunerea nu se va regăsi în programul achizițiilor pentru 
anul viitor. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin întreabă, dacă avem în acest moment o 
formație de dansuri populare. 
 Dl secretar general menționează faptul că, până la apariția pandemiei formația de 
dansuri populare și-a desfășurat activitatea, ulterior nu au mai fost organizate cursuri 
și nici repetiții.     
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin propune modificarea poziției nr.7 din 
Programul achizițiilor publice în sensul înlocuirii obiectului achiziției din „Buldozer” 
în „Buldoexcavator”. 
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea amendamentului 
și a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Amendamentul dlui consilier local Depcia Gheorghe Sorin se supune la vot și se 
aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și se aprobă în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.223/2021 privind aprobarea Programului anual al 
achizițiilor publice a  Municipiului Orăștie pentru anul 2022. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al 
Municipiului Orăștie a terenului înscris în CF nr. 67659. 
 Dl ing.Tudorașcu Mircea dă citire raportului întocmit de Direcția tehnică. 
 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 Teodor Iordan 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.224/2021 privind aprobarea trecerii din domeniul 
public în domeniul privat al Municipiului Orăștie a terenului înscris în CF nr. 67659.
  
 În continuare, dl primar arată motivele inițierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri, construită din fonduri ale Agenției 
Naționale pentru Locuințe situată în municipiul Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.84, 
ap.2. 
 Dna ec.Opra Ramona 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 arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
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 Se adoptă Hotărârea nr.225/2021  privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru 
tineri, construită din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în 
municipiul Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.84, ap.2. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre  privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri, construită din fonduri 
ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în municipiul Orăștie, str.Pricazului, 
blocul nr.84, ap.18. 
 Dna ec.Opra Ramona prezintă raportul 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 Teodor Iordan 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.226/2021 privind aprobarea vânzării unei locuințe 
pentru tineri, construită din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în 
municipiul Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.84, ap.18. 
 În continuare, dnii consilieri locali Secui Adrian Iulian și Zvîncă Mihai Caius 
prezintă motivele inițierii proiectului de hotărâre privind aprobarea reglementării 
circulației rutiere pe unele străzi din municipiul Orăștie. 
 Dl director Stănilă Marius dă citire raportului întocmit de Direcția tehnică. 
 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 viceprimar consideră că, în momentul de față nu este oportună amplasarea 
acestor treceri de pietoni supraînălțate  în intersecții, pentru că, circulația în zona este 
reglementată cu semne de circulație. Totodată, arată că, statistic nu a existat în ultimii 
ani niciun incident rutier, eventual se putea propune amplasarea trecerii la intrarea 
Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu” și realizarea acestor lucrări va implica anumite 
cheltuieli bugetare. 
 Dl consilier local Secui Adrian Iulian arată că, în urmă cu doi ani pe trecerea de 
pietoni din fata Primăriei a fost accidentat grav dl Vasiu, iar în primăvară, dânsul a 
fost lovit tot pe trecerea de pietoni. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius menționează că, treceri de pietoni 
supraînălțate sunt pe str.Dacilor, sunt conform normelor europene și nu înțelege de ce 
nu ar fi oportune și în alte zone din municipiu, mai ales că, sunt în preajma școlilor, 
aceasta a fost ideea, să încetinească mașinile și să se evite producerea unor 
evenimente nedorite. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin precizează faptul că, s-a dat avizul 
comisiei pentru cele trei treceri de pietoni, în ideea de a fi prevăzută sursa financiară 
în bugetul anului viitor, dacă începem cu trei treceri și prevedem în fiecare an, pentru 
a proteja populația și mai ales copiii, locația se propune ulterior, se poate face un 
proiect tehnic de supraînălțare a trecerilor de pietoni. 
 Dl consilier local Iordăchescu Nicolae arată că, au fost multe discuții în cadrul 
comisiilor și de aceea a mers în teren pentru a se documenta cu privire la cele propuse 
și a constatat că atunci când se vine dinspre Liceul Chimic și se virează spre Liceul 
Teoretic „Aurel Vlaicu” este curba de 90°, conducătorii auto sunt obligați să frâneze 
ca să se poată încadra. În cealaltă situație când se vine dinspre Primărie, la fel este 
curba la 90° și trebuie să frâneze. De asemenea, cum se vine dinspre Liceul Teoretic 
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„Aurel Vlaicu” înspre fosta fabrică „Vidra” pe partea dreapta avem semnul „STOP”, 
la fel și în cealaltă parte înspre str.Luminii, exista același semn de circulație, deci 
obligația participanților la trafic este de a opri, dacă s-ar respecta aceste reguli de 
circulație nu ar mai trebui făcute aceste treceri de pietoni. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan precizează că, la aceste treceri în zona rigolelor vor 
trebui coborâte, ca să poate trece apă pluvială, altfel se blochează și nu va putea să 
treacă apa. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie este de părere că, aceste treceri supraînălțate pot 
fi realizate în preajma școlilor, de exemplu la Școala Gimnazială „Dr.Aurel Vlad” este 
un limitator de viteză în fața grădiniței și se poate face o asemenea trecere, în fața la 
Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” există o trecere de pietoni și acolo se poate face o 
astfel de trecere, deci ar fi benefice și să fie bugetate.  
 Dl primar precizează că, acele treceri realizate pe str.Dacilor au fost prevăzute în 
proiectul de reabilitare a străzii, s-a făcut o proiectare de la început. 
 Dl consilier local Bota Adrian este de părere că, ar trebui montate acele 
limitatoare cu 10 m înaintea trecerilor de pietoni, crede că ar fi un lucru benefic și nu 
ar implica costuri foarte mari. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan consideră că, ar fi o soluție, nu necesită întocmirea 
unui proiect tehnic, trebuie obținut în schimb avizul din partea Poliției Rutiere.      
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot fiind consemnate 7 voturi „pentru”, 1 vot 
„împotrivă”, iar 10 consilieri locali s-au abținut de la vot. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre  privind interzicerea depunerii coroanelor artificiale în incinta Capelei și a 
spațiilor aferente Cimitirelor Ortodoxe din municipiul Orăștie. 
 Dl ing.Probsdorfer Artur prezintă raportul întocmit de Serviciul Public de 
Gospodărire Comunală Orăștie. 
 
 Dl consilier local Iordăchescu Nicolae dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru servicii publice și comerț, muncă și protecție socială. 
 Dl secretar general precizează faptul că, a fost depusă o contestație de către Casa 
de Ajutor Reciproc a Pensionarilor și au o secție pentru asemenea coroane și dacă 
interzicem depunerea vor intra în faliment, probabil în perioada următoare vor mai fi 
depuse asemenea solicitări. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan arată că, mai mult ca sigur vor fi discuții și 
contestații din partea comercianților, dar nu avem nicio soluție de a recicla coroanele 
din material plastic. 
 Dl consilier local Bota Adrian întreabă dacă nu se poate prevede în autorizația de 
funcționare o condiție prin care să nu poată comercializa asemenea coroane. 
 Dl primar este de părere că, ce facem în situația în care cetățeanul vine cu o 
coroană din altă localitate, este destul de dificil să facem acest lucru. 
 Dl ing.Probsdorfer Artur consideră că, ar trebui luate măsuri și din punctul de 
vedere al reglementărilor legale în domeniu și Garda de Mediu să propună soluții 
pentru reciclarea acestor produse. În ceea ce privește interzicerea comercializării 
autoritățile locale din Oradea au luat o decizie în acest sens, iar în prezent sunt în 
litigiu cu comercianții. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin arată că, din câte știe la fabrica de 
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ciment de la Chișcădaga, se ard inclusiv cauciucuri, care conțin și sârmă, nu înțelege 
de ce s-a cerut ca, dimensiunea coroanelor pe care le-ar putea prelua să nu depășească 
50 cm și să nu aibă metal.  
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu 16 voturi „pentru”, iar doi consilieri 
locali s-au abținut de la vot. 
 Se adoptă Hotărârea nr.227/2021 privind interzicerea depunerii coroanelor 
artificiale în incinta Capelei și a spațiilor aferente Cimitirelor Ortodoxe din municipiul 
Orăștie. 
 În continuare, dl primar expune motivele inițierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea cuantumului de majorare în anul 2022, a impozitului pe clădirea neîngrijită 
situată în str.Mureșului, bloc nr.8 din municipiul Orăștie. 
 Dl ing.Tudorașcu Mircea prezintă raportul întocmit de Direcția Arhitect-șef. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl consilier local Bota Adrian consideră că, în cazul imobilelor care aparțin 
persoanelor fizice, sunt situații în care proprietarii nu au posibilitatea financiară de a 
le repara, trebuie analizată fiecare situație în parte, este ușor să le supraimpozităm, 
trebuie găsite soluții să îi sprijinim cumva. În ceea ce privește imobilele care aparțin 
SC TC IND SRL este o nesimțire din partea proprietarilor pentru modul cum arată 
acestea. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin arată că, a solicitat o situație cu privire 
la contribuția proprietarilor apartamentelor din blocurile care au fost reabilitate, 
tocmai în ideea de a se iniția de către Consiliul local un proiect identic prin care să 
sprijinim familiile care locuiesc la case, să le reabilităm pe banii municipalității și 
apoi eșalonarea contribuției acestora pe o perioadă de   10 ani.  
 Dl consilier local Iordăchescu Nicolae consideră că, este o discriminare între 
proprietarii de la blocuri și cei care locuiesc la case, pe cei de la blocuri      i-am ajutat 
au fost reabilitate imobilele, în schimb pe ceilalți nu, ar trebui să regândim puțin 
sistemul, sunt cazuri așa cum a spus și dl consilier local Bota, care nu își permit 
reabilitarea caselor și să le eșalonăm costurile pe o anumită perioadă de timp. 
 Dl primar este de părere că, sunt situații și situații, de exemplu, expiră autorizația 
de construire, nu își face fațada, noi constatăm acest lucru și îi facem fațada și 
proprietarul plătește cheltuielile aferente eșalonate pe o perioadă de 10 ani. 
 Dl consilier local Iordăchescu Nicolae arată că, se poate constitui o comisie care 
să analizeze fiecare caz în parte și dacă se constată că imobilul este funcțional și 
proprietarul tergiversează nejustificat lucrările, atunci nu se încadrează și se iau 
măsurile legale. 
 Dl consilier local Bota Adrian este de părere că, sunt propuse pentru 
supraimpozitare imobile din toate zonele municipiului, poate ar fi trebuit luate în 
discuție doar cele din zona centrală. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, zona centrală a municipiului 
Oradea pe principiul acesta a fost renovată, a investit Primăria,   le-a eșalolat banii pe 
10 ani, cei care nu au vrut au fost impozitați cu 500%, și ulterior au fost nevoiți să 
vândă, iar noii proprietari le-au renovat. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan arată că, măsura supraimpozitării a avut și efecte, de 
exemplu la fosta Casă „Vulcu”, proprietarii au început lucrările de renovare, pentru 
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blocul 40 din str.Pricazului, s-a solicitat autorizație și anul viitor vor demara lucrările 
de reamenajare, deci a avut efecte pozitive.    
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin solicită ca, anul viitor cu ocazia 
discutării proiectelor privind supraimpozitarea să se prezinte stadiul lucrărilor, daca s-
au efectuat, dacă s-a plătit impozitul de către proprietari sau nu. De asemenea, 
întreabă care este statutul imobilului situat pe str.Ghe.Barițiu         vis-a-vis de 
Judecătorie, au căzut țigle pe trotuar, fiindcă nu apare în lista imobilelor propuse a fi 
supraimpozitate.  
 Dl ing.Simedru Nicolae menționează faptul că, în imobilul respectiv Primăria 
deține o locuință, iar restul spațiilor sunt proprietate privată. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin este de părere că, imobilul ar trebui 
inclus într-un program de reabilitare așa cum a arătat anterior.   
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot si aprobat cu 17 voturi „pentru” și o 
abținere. 
 Este adoptată Hotărârea nr.228/2021 privind aprobarea cuantumului de majorare 
în anul 2022, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Mureșului, bloc nr.8 
din municipiul Orăștie. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii proiectului 
de hotărâre  privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2022, a impozitului pe 
clădirea neîngrijită situată în str.dr.I.Mihu, nr.2-3 din municipiul Orăștie. 
 Dl ing.Tudorașcu Mircea dă citire raportului întocmit de Direcția Arhitect-șef. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei pentru 
activități economico-financiare. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu 16 voturi „pentru”, un vot „împotrivă”, 
iar un consilier local s-a abținut de la vot. 
 Se adoptă Hotărârea nr.229/2021 privind aprobarea cuantumului de majorare în 
anul 2022, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.dr.I.Mihu, nr.2-3 din 
municipiul Orăștie. 
 În continuare, dl primar arată motivele inițierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea cuantumului de majorare în anul 2022, a impozitului pe clădirea neîngrijită 
situată în str.dr.I.Mihu, nr.4 din municipiul Orăștie. 
 Dl ing.Tudorașcu Mircea prezintă raportul întocmit de Direcția Arhitect-șef. 
 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. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat cu 17 voturi „pentru” și o 
abținere. 
 Este adoptată Hotărârea nr.230/2021 privind aprobarea cuantumului de majorare 
în anul 2022, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.dr.I.Mihu, nr.4 din 
municipiul Orăștie. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2022, a impozitului pe 
clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, nr.99 din municipiul Orăștie. 
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 Dl ing.Tudorașcu Mircea prezintă raportul întocmit de Direcția Arhitect-șef. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru activități economico-financiare. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu 17 voturi „pentru”, iar un consilier local 
s-a abținut de la vot. 
 Se adoptă Hotărârea nr.231/2021 privind aprobarea cuantumului de majorare în 
anul 2022, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, nr.99 din 
municipiul Orăștie. 
 În continuare, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea cuantumului de majorare în anul 2022, a impozitului pe clădirea neîngrijită 
situată în str.Gheorghe Doja, nr.82 din municipiul Orăștie. 
 Dl ing.Tudorașcu Mircea dă citire raportului întocmit de Direcția Arhitect-șef. 
 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. 
  Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat cu 17 voturi „pentru” și o 
abținere. 
 Este adoptată Hotărârea nr.232/2021 privind aprobarea cuantumului de majorare 
în anul 2022, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Gheorghe Doja, nr.82 
din municipiul Orăștie. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2022, a impozitului pe 
clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, nr.2 din municipiul Orăștie. 
 Dl ing.Tudorașcu Mircea prezintă raportul întocmit de Direcția Arhitect-șef. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru activități economico-financiare. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu 17 voturi „pentru”, iar un consilier local 
s-a abținut de la vot. 
 Se adoptă Hotărârea nr.233/2021 privind aprobarea cuantumului de majorare în 
anul 2022, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, nr.2 din municipiul 
Orăștie. 
 În continuare, dl primar expune motivele inițierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea cuantumului de majorare în anul 2022, a impozitului pe clădirea neîngrijită 
situată în str.Unirii, nr.42 din municipiul Orăștie. 
 Dl ing.Tudorașcu Mircea prezintă raportul întocmit de Direcția Arhitect-șef. 
 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. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat cu 17 voturi „pentru” și o 
abținere. 
 
 Este adoptată Hotărârea nr.234/2021 privind aprobarea cuantumului de majorare 
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în anul 2022, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, nr.42 din 
municipiul Orăștie. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2022, a impozitului pe 
clădirea neîngrijită situată în str.Gării, nr.10 din municipiul Orăștie. 
 Dl ing.Tudorașcu Mircea dă citire raportului întocmit de Direcția Arhitect-șef. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu 17 voturi „pentru”, iar un consilier local 
s-a abținut de la vot. 
 Este adoptată Hotărârea nr.235/2021 privind aprobarea cuantumului de majorare 
în anul 2022, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Gării, nr.10 din 
municipiul Orăștie. 
 În continuare, dl primar arată motivele inițierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea cuantumului de majorare în anul 2022, a impozitului pe clădirea neîngrijită 
situată în str.Unirii, f.n din municipiul Orăștie. 
 Dl ing.Tudorașcu Mircea prezintă raportul întocmit de Direcția Arhitect-șef. 
 Dl consilier local Jula Radu 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 cu 17 voturi „pentru” și o 
abținere.  
 Se adoptă Hotărârea nr.236/2021 privind aprobarea cuantumului de majorare în 
anul 2022, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, f.n din municipiul 
Orăștie. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2022, a impozitului pe 
clădirea neîngrijită situată în str.Pricazului, f.n – zona blocului nr.57 din municipiul 
Orăștie. 
 Dl ing.Tudorașcu Mircea dă citire raportului întocmit de Direcția Arhitect-șef. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu 17 voturi „pentru”, iar un consilier local 
s-a abținut de la vot. 
 Este adoptată Hotărârea nr.237/2021 privind aprobarea cuantumului de majorare 
în anul 2022, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Pricazului, f.n – zona 
blocului nr.57 din municipiul Orăștie. 
 În continuare, dl primar arată motivele inițierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea cuantumului de majorare în anul 2022, a impozitului pe clădirea neîngrijită 
situată în str.Târgului, f.n din municipiul Orăștie. 
 Dl ing.Tudorașcu Mircea prezintă raportul întocmit de Direcția Arhitect-șef. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru activități economico-financiare.  
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 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 cu 17 voturi „pentru” și o 
abținere. 
 Se adoptă Hotărârea nr.238/2021 privind aprobarea cuantumului de majorare în 
anul 2022, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Târgului, f.n din 
municipiul Orăștie. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2022, a impozitului pe 
clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, nr.6 din municipiul Orăștie. 
 Dl ing.Tudorașcu Mircea prezintă raportul întocmit de Direcția Arhitect-șef. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu 17 voturi „pentru”, iar un consilier local 
s-a abținut de la vot. 
 Este adoptată Hotărârea nr.239/2021 privind aprobarea cuantumului de majorare 
în anul 2022, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Unirii, nr.6 din 
municipiul Orăștie. 
 În continuare, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea cuantumului de majorare în anul 2022, a impozitului pe clădirea neîngrijită 
situată în str.Viitorului, bloc nr.27 din municipiul Orăștie. 
 Dl ing.Tudorașcu Mircea dă citire raportului întocmit de Direcția Arhitect-șef. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan prezintă raportul 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 cu 17 voturi „pentru” și o 
abținere. 
 
 Se adoptă Hotărârea nr.240/2021 privind aprobarea cuantumului de majorare în 
anul 2022, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Viitorului, bloc nr.27 din 
municipiul Orăștie. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2022, a impozitului pe 
clădirea neîngrijită situată în str.Luncii, f.n din municipiul Orăștie. 
 Dl ing.Tudorașcu Mircea prezintă raportul întocmit de Direcția Arhitect-șef. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu 17 voturi „pentru”, iar un consilier local 
s-a abținut de la vot. 
 Este adoptată Hotărârea nr.241/2021 privind aprobarea cuantumului de majorare 
în anul 2022, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Luncii, f.n din 
municipiul Orăștie. 
 În continuare, dl primar expune motivele inițierii proiectului de hotărâre privind 
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aprobarea cuantumului de majorare în anul 2022, a impozitului pe clădirea neîngrijită 
situată în str.Târgului, nr.25 din municipiul Orăștie. 
 Dl ing.Tudorașcu Mircea prezintă raportul întocmit de Direcția Arhitect-șef. 
 Dl consilier local Jula Radu 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 cu 17 voturi „pentru” și o 
abținere. 
 Se adoptă Hotărârea nr.242/2021 privind aprobarea cuantumului de majorare în 
anul 2022, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Târgului, nr.25 din 
municipiul Orăștie. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2022, a impozitului pe 
clădirea neîngrijită situată în str.O.Goga, nr.17 din municipiul Orăștie. 
 Dl ing.Tudorașcu Mircea dă citire raportului întocmit de Direcția Arhitect-șef. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu 17 voturi „pentru”, iar un consilier local 
s-a abținut de la vot. 
 Este adoptată Hotărârea nr.243/2021 privind aprobarea cuantumului de majorare 
în anul 2022, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.O.Goga, nr.17 din 
municipiul Orăștie. 
 În continuare, dl primar arată motivele inițierii proiectului de hotărâre  privind 
aprobarea cuantumului de majorare în anul 2022, a impozitului pe clădirea neîngrijită 
situată în str.George Coșbuc, nr.12 din municipiul Orăștie. 
 Dl ing.Tudorașcu Mircea prezintă raportul întocmit de Direcția Arhitect-șef. 
 Dl consilier local Jula Radu 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 cu 17 voturi „pentru” și o 
abținere. 
 Se adoptă Hotărârea nr.244/2021 privind aprobarea cuantumului de majorare în 
anul 2022, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.George Coșbuc, nr.12 din 
municipiul Orăștie. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2022, a impozitului pe 
clădirea neîngrijită situată în str.Mihai Eminescu, nr.8 din municipiul Orăștie. 
 Dl ing.Tudorașcu Mircea prezintă raportul întocmit de Direcția Arhitect-șef.
  
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl consilier local Suciu Nicolae Ilie precizează că, acest imobil ca și celelalte 
aflate în zonă sunt încadrate ca monument istoric și întreabă dacă proprietarii au plătit 
impozitul majorat.  
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 Dl primar menționează faptul că, SC TC IND SA este proprietarul imobilul, 
aceasta este în faliment, lichidatorul va evalua bunurile pe care le deține și ne vom 
înscrie la masa credală pentru recuparea datoriilor.  
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu 17 voturi „pentru”, iar un consilier local 
s-a abținut de la vot. 
 Este adoptată Hotărârea nr.245/2021 privind aprobarea cuantumului de majorare 
în anul 2022, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Mihai Eminescu, nr.8 
din municipiul Orăștie. 
 În continuare, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea cuantumului de majorare în anul 2022, a impozitului pe clădirea neîngrijită 
situată în str.dr.Aurel Vlad, nr.4 din municipiul Orăștie. 
 Dl ing.Tudorașcu Mircea dă citire raportului întocmit de Direcția Arhitect-șef. 
 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan prezintă raportul 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 cu 17 voturi „pentru” și o 
abținere. 
 Se adoptă Hotărârea nr.246/2021 privind aprobarea cuantumului de majorare în 
anul 2022, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.dr.Aurel Vlad, nr.4 din 
municipiul Orăștie. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2022, a impozitului pe 
clădirea neîngrijită situată în str.Mihai Eminescu, nr.5 din municipiul Orăștie. 
 Dl ing.Tudorașcu Mircea prezintă raportul întocmit de Direcția Arhitect-șef. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl consilier local Suciu Nicolae este de părere că, ținând cont că, imobilul este 
monument istoric, Primăria ar trebui să acceseze fonduri de la Ministerul Culturii și să 
reabiliteze și alte clădiri care se află în această situație. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan precizează că, acestea sunt imobile proprietate 
privată și nu putem accesa fonduri, doar proprietarii acestora pot face acest lucru. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu 17 voturi „pentru”, iar un consilier local 
s-a abținut de la vot. 
 Este adoptată Hotărârea nr.247/2021 privind aprobarea cuantumului de majorare 
în anul 2022, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Mihai Eminescu, nr.5 
din municipiul Orăștie. 
 În continuare, dl primar expune motivele inițierii proiectului de hotărâre  privind 
aprobarea cuantumului de majorare în anul 2022, a impozitului pe clădirea neîngrijită 
situată în str.Gheorghe Lazăr, nr.2 din municipiul Orăștie. 
 Dl ing.Tudorașcu Mircea prezintă raportul întocmit de Direcția Arhitect-șef. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru activități economico-financiare. 
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 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 cu 17 voturi „pentru” și o 
abținere. 
 Se adoptă Hotărârea nr.248/2021 privind aprobarea cuantumului de majorare în 
anul 2022, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Gheorghe Lazăr, nr.2 din 
municipiul Orăștie. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2022, a impozitului pe 
clădirea neîngrijită situată în str.9 Mai, nr.23 din municipiul Orăștie. 
 Dl ing.Tudorașcu Mircea dă citire raportului întocmit de Direcția Arhitect-șef. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu 17 voturi „pentru”, iar un consilier local 
s-a abținut de la vot.  
 Este adoptată Hotărârea nr.249/2021 privind aprobarea cuantumului de majorare 
în anul 2022, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.9 Mai, nr.23 din 
municipiul Orăștie. 
 În continuare, dl primar arată motivele inițierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea cuantumului de majorare în anul 2022, a impozitului pe clădirea neîngrijită 
situată în str.Octavian Goga, nr.1 din municipiul Orăștie. 
 Dl ing.Tudorașcu Mircea prezintă raportul întocmit de Direcția Arhitect-șef. 
 Dl consilier local Jula Radu 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 cu 17 voturi „pentru” și o 
abținere. 
 Se adoptă Hotărârea nr.250/2021 privind aprobarea cuantumului de majorare în 
anul 2022, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.Octavian Goga, nr.1 din 
municipiul Orăștie. 
 În continuare, dnii consilierii locali Secui Adrian Iulian și Zvîncă Mihai Caius 
expun motivele inițierii proiectului de hotărâre privind stabilirea modului prin care 
Consiliul Local al Municipiului Orăștie împreună cu Unitatea Administrativ 
Teritorială Municipiul Orăștie și Primăria Orăștie vor promova campania de vaccinare 
împotriva COVID-19. 
 Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație 
Publică Locală. 
 Dna consilier local Giurgiu Margareta arată că, în urma discuțiilor purtate, 
comisia pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale și culte nu a avizat 
proiectul de hotărâre. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius menționează faptul că, în luna octombrie 
2021, România a înregistrat cel mai mare număr de decese din Uniunea Europeană și 
anume 45.000, anterior pandemiei s-a înregistrat un număr de 21.000 decese, această 
mortalitate în exces este cea mai mare din Uniunea Europeană de la începutul 
pandemiei. Mortalitatea în exces în perioada 2020-2021 depășește în Romania 
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100.000 persoane, iar în Orăștie este cea mai mare mortalitate de la Al Doilea Război 
Mondial încoace. Administrația locala în domeniul sănătății trebuie să asigure o stare 
bună de sănătate pentru toți cetățenii, să promoveze un nivel de înaltă calitate în ceea 
ce privește principiile, standardele și legislația în domeniu. De asemenea, arată că, a 
postat pe grupul consilierilor locali ultimul comunicat al Comisiei Europene și pot fi 
consultate paginile Ministerului Sănătății și al Guvernului cu privire la vaccinare. 
 Dl consilier local Luca Constantin arată că, este foarte târziu la momentul actual 
să mai promovăm o campanie pro vaccinare, cine a dorit până acuma s-a vaccinat, 
cine nu s-a vaccinat probabil că nu o să se mai vaccineze. Dânsul consideră că, ar fi 
fost mai oportun să se fi organizat o astfel de campanie anul trecut, dar acum să duci 
muncă de lămurire, când toată lumea are acces la informație, nu ai cum să faci o 
campanie de anvergură peste ceea ce face mass-media. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius precizează că, este obligația administrației 
locale să promoveze o campanie în domeniul sănătății publice, să se consemneze 
nominal în procesul verbal cum a votat fiecare, în această sală dl dr.Sandesc a fost 
făcut cetățean de onoare al municipiului Orăștie și să vedem ce părere are dânsul, care 
a organizat multe campanii de vaccinare în zona Orăștiei. 
 Dl consilier local Secui Adrian Iulian este de părere că, există un mare procent 
din populație care nu s-a vaccinat datorită campaniilor de dezinformare și tocmai de 
aceea trebuie să combatem acest lucru. 
 Dna consilier local Sîrbu Florina Eleonora consideră că, pe plan local chiar s-a 
făcut tot ce trebuia ca lumea să se vaccineze și să fie corect informată, cine a dorit s-a 
putut vaccina, ce argumente să mai putem aduce, mai mult decât a fost prezentat până 
în prezent. De asemenea, precizează că, este pro vaccin, dar nu este de acord cu 
obligativitatea acestuia.  
 Dna consilier local Giurgiu Margareta arată că, a distribuit o postare a dnei 
dr.Mahler, iar comentariile prietenilor dânsei au fost diverse, dar în general negative. 
 Dna consilier local Ardelean Dana Alina este de părere că, nu putem spune că, 
populația nu știe de centrele de vaccinare, este vorba de mentalitatea omului sunt 
mulți care refuză vaccinarea, se uită pe Facebook, sunt foarte mulți antivacciniști. Din 
păcate în România sunt foarte mulți care nu înțeleg, nu degeaba Romania a fost 
declarată țară cu analfabetism funcțional suntem pe  penultimul loc în Europa din 
acest punct de vedere. Mai arată că, este greu să mai schimbi mentalitatea unui om 
după 50 de ani, ține de educație, la cabinet are 30 de pacienți/zi, jumătate nu sunt 
vaccinați, nu reușește să îi convingă, stau fără mască, intră în cabinet cu masca doar 
pe gura sau eventual o dau jos. 
 Dl consilier local Secui Adrian Sergiu consideră că, dacă campania vine din 
partea Consiliului local și a Primăriei poate reușim să mai schimbăm ceva. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin menționează că, în lista de achiziții pe 
anul 2022 este prevăzută suma de 12.000 lei pentru mass-media, există contract cu 
Palia Expres, nu este greu să se treacă într-un chenar un anunț pentru protecția 
populației prin care să se încurajeze vaccinarea, este o campanie care o promovăm în 
numele Consiliului local și a Primăriei pentru o perioada de 1 an, fiindcă nu va mai 
trece mult și va veni și valul 5, să ne uităm ce este deja în țările din vestul Europei. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie precizează faptul că, nu are nimic împotrivă să 
promovăm o astfel de campanie, dar trebuie să fim obiectivi, dacă prezentăm 
avantajele vaccinării, să prezentăm și efectele adverse, pentru că, nu garantează 
nimeni.               
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 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și respins cu 7 voturi „pentru”, iar 11 
consilieri locali s-au abținut de la vot. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă 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 ianuarie 2022. 
 Dl director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de Direcția Administrație 
Publică Locală. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia prezintă raportul de avizare al 
comisiei pentru administrație locală, juridică și de disciplină. 
 Președintele de ședință solicită consilierilor locali să facă propuneri nominale 
pentru alegerea președintelui care va conduce ședințele Consiliului local în luna 
ianuarie 2022. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia o propune  pe dna consilier local 
Sîrbu Florina Eleonora. 
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea propunerii și a 
proiectului de hotărâre este de 10 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. 
 Se adoptă Hotărârea nr.251/2021 privind alegerea dintre membrii Consiliului 
Local al Municipiului Orăștie a unui președinte de ședință care va conduce ședințele 
în luna ianuarie 2022. 
 În continuare, dl primar arată motivele inițierii proiectului de hotărâre privind 
alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăştie pe anii 2022 și 
2023 în vederea documentării și elaborării unei monografii a municipiului Orăștie. 
 Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație 
Publică Locală. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 
 Dl consilier local Secui Adrian Iulian întreabă dacă se poate estima care va fi 
costul legat de tipărire și editare. 
 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian precizează că, nu putem ști în acest 
moment care va fi suma, deoarece se dorește o cercetare și documentare științifică și 
în funcție de numărul de pagini, deci nu putem spune care vor fi costurile de tipărire 
peste 2 ani. Dânsul arată că, ne dorim să facem în 2024 o monografie bazată pe 
documentare și cercetare științifică, se vor culege date din arhive, de la Sibiu, Alba, 
Cluj, Deva, București și această lucrare să rămână încă 50 de ani de acum încolo, nu 
dorim să facem o copiere a ceea ce a fost acum 25 ani, am încercat să găsim un 
colectiv care să aibă timpul necesar documentării și să îmbinăm un colectiv local și 
unul de specialitate din zonă. Precizează că, s-a luat legătura printre alții cu dl 
prof.Adrian Rusu de la Universitatea din Cluj, din păcate ne-a refuzat, motivând că, 
nu are timpul necesar. Totodată, s-a discutat cu dl Drăgan Ioan, care a fost directorul 
Arhivelor Naționale, a vorbit personal cu dânsul, din păcate a refuzat, tot din lipsă de 
timp. La colectivul existent se mai pot adăuga și alte persoane, s-a făcut o împărțire pe 
capitole, iar suma de 150.000 lei este pentru plata drepturilor de autor, iar 
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coordonatorul grupului este dl prof.Lazăr Liviu, autor de manuale de istorie, de 
monografii (Deva și a județului Hunedoara) și au fost stabilite niște termene de 
predare a materialelor și la final de 2023 să vedem cât material s-a adunat și vom 
stabili dacă va monografia va avea un volum sau două. 
 Dl consilier local Secui Adrian Iulian îl întreabă pe dl viceprimar, dacă s-a luat 
cu legătură cu dnii Valentin Orga, Anton Dorner, Ioan Marian Țiplic și Karl Zeno 
Pinter. I se răspunde de către dl viceprimar, care precizează ca s-a luat legătura doar 
cu dnii prof.Adrian și Ioan Drăgan. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin este de părere că, ar trebui pe lângă 
suma care trebuie aprobată, să aprobăm eventual și lista cu cei care se vor ocupa de 
documentare, ne asumăm niște răspunderi prea mari, de genul „am hotărât”, „am 
făcut”, nu știm dacă sunt persoane îndreptățite. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan arată că, se pot face și alte propuneri sau cu cine să 
mai luam legătura. 
 Dl viceprimar precizează faptul că, dacă dl prof.Rusu accepta să colaboreze 
probabil era nevoie de o sumă de 3 ori mai mare, cei care vor veni poate vor cere de 
10 ori mai mult. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin consideră că, se pot face rectificări de 
buget local, nu s-a hotărât deocamdată nimic, să se stabilească clar ce se dorește a se 
face și vom hotărî în consecință. 
 Dl consilier local Ionică Mircea este de părere că, este clar că trebuie să existe un 
punct de plecare, singurul dintre noi cu reale cunoștințe istorice este dl Hendrea 
Ovidiu Cristian, care este profesor de istorie, suma propusă evident a fost propusă în 
urma discuțiilor cu cei care se află pe listă în acest moment și aceasta se poate 
rectifica și dacă dl Secui Adrian îi cunoaște pe cei care au lucrat la Rotonda din 
incinta Cetății și aceștia doresc să participe, nicio problema, se discută și se hotărăște 
în funcție de rezultatul discuțiilor. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie arată că, în primă fază să aprobăm suma 
necesară, iar în următoarea ședință să se vina cu un proiect de hotărâre prin care să se 
reglementeze o modalitate de selecție a colaboratorilor și să se înscrie cei interesați. 
Printre cei propuși în prezent este un profesor de desen, unul de română și alții, nu 
știm dacă sunt cei mai potriviți, dar dacă se promovează și stabilim niște criterii, pe 
baza acestora putem ulterior să stabilim cine va face parte din colectivul redacțional. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin este de părere că, poate sunt persoane 
care doresc să participe benevol, poate unii au fotografii sau diverse documente care 
le pot pune la dispoziție. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan precizează că, referitor la echipa redacțională, a 
discutat cu dl dr.Turdeanu și l-a rugat dacă poate să ne ajute și să scrie despre Spitalul 
Municipal, se poate veni și cu alte propuneri. 
 Dl consilier local Suciu Nicolae Ilie arată că, atunci când consiliu local de la 
vremea respectivă a făcut acel compediu la 775 ani de atestare documentară, sarcina 
de a-și alege colaboratorii a fost a coordonatorului și anume a dlui prof.Petru Baciu, în 
urmă cu peste 20 de ani acele persoane nu au cerut bani pentru a elabora o astfel de 
lucrare. 
 Dna consilier local Chira Adriana întreabă dacă s-a luat legătura cu            dl 
Daniel Iancu. I se răspunde de către dl viceprimar care precizează că nu s-a luat 
legătura cu acesta. 
 Dl consilier local Suciu Nicolae Ilie menționează faptul că, avem în Orăștie o 
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personalitate, dl Ioan Drăgan, care a fost directorul Arhivelor Naționale timp de 20 ani 
și din păcate nu se regăsește în grupul redacțional. 
 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian precizează că, așa cum a spus anterior s-a 
luat legătura cu dl Ioan Drăgan, dar din păcate dânsul ne-a refuzat, motivând lipsa 
timpului. 
 Dl primar arată că, avem un calendar și pe care să încercăm să îl respectăm, ca să 
ne încadrăm în termenele pe care ni le-am propus. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius propune să se ia legătura și cu        dl 
Valentin Orga, care a scris despre băncile care au funcționat de-a lungul timpului în 
Orăștie, care este profesor la Cluj, ar trebui contactate cât mai multe persoane și să 
trimită scrisori de intenție și ulterior le analizăm. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan precizează că, în ceea ce privește grupul redacțional, 
nu a discutat cu niciunul dintre aceștia, dl viceprimar este mai în măsură, se va 
implica doar în tipărirea monografiei, pentru că, își dorește să fie de calitate și care să 
fie emblematică pentru comunitate, să pornim deocamdată de la această sumă, care 
este rezonabilă, aceasta se poate suplimenta pe parcurs, dacă este necesar. 
 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian îl întreabă pe dl consilier local Bulz 
Dionisie, care vor fi criteriile după care va fi selectat colectivul redacțional. 
 Dl consilier local arată că, a dat doar o idee, se poate face și altfel, de exemplu să 
presupunem că, dl Ioan Drăgan va fi coordonatorul și dânsul să își aleagă 
colaboratorii.                           
 Dl secretar general Teodor Iordan 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.252/2021 privind alocarea unei sume de bani din 
bugetul local al municipiului Orăştie pe anii 2022 și 2023 în vederea documentării și 
elaborării unei monografii a municipiului Orăștie. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăştie 
în vederea organizării manifestării „Revelionul în stradă 2022”. 
 Dl ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură „Alexandru 
Grozuță” Orăștie. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru activități economico-financiare. 
 Dl primar menționează faptul că, legislația ne permite să organizăm o 
manifestare de acest gen, incidența este sub 1%, iar la final va fi un joc de artificii. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin întreabă care va fi durata jocului de 
artificii. I se răspunde de către dl ing.Pistol Eugen care precizează că, jocul de artificii 
va avea o durată de minim 7 minute și vor fi lansate din două locații în funcție de 
categoria acestora. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin precizează faptul că, s-a opus 
organizării jocului de artificii, din două motive, primul în noaptea de Revelion va 
ploua și al doilea, vor veni foarte mulți copii împreună cu părinții și este posibil să fie 
și persoane bolnave în mulțime și care poate nu vor respecta distanțarea socială și pot 
apărea probleme, din aceste motive va vota împotrivă. 
 Dl consilier local Bota Adrian arată că, în sală este prezent un cetățean și dacă se 
poate să îi dăm cuvântul pentru ai adresa câteva întrebări dlui ing.Pistol Eugen. 
 Președintele de ședință supune la vot propunerea dlui consilier local Bota Adrian 
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și se aprobă cu unanimitate de voturi.   
 Dl Molocea Mihai Iulian arată că, în urmă cu o lună de zile era membru al 
Consiliului local Orăștie și l-a întrebat pe dl ing.Pistol Eugen vis-a-vis de o cheltuială 
pentru un eveniment de genul acesta, și anume Festivalul „Călușerul Transilvănean” și 
a fost prezentat un desfășurător de cheltuieli și îl întreabă dacă se mențin același tipuri 
de cheltuieli care au fost făcute. 
 Dl ing.Pistol Eugen precizează faptul că, a solicitat firmei prin care s-au făcut 
plățile, la momentul respectiv s-a venit cu o propunere, firma care a făcut plățile este 
cea poate să dea darea de seamă și a dat-o, aceasta a fost comunicată dlui jurist al 
Consiliului local. 
 
 Dl Molocea Mihai Iulian menționează că, a făcut și o solicitare scrisă în acest 
sens, ca să îi fie pusă la dispoziție justificarea modului cum au fost cheltuiți acei bani, 
fiindcă are motive rezonabile, că nici jumătate din banii alocați nu au fost cheltuiți de 
fapt și cât a reprezentat comisionul firmei. Totodată, consideră că, s-a venit și ni s-a 
prezentat că se va face ceva și s-a făcut alte tipuri de cheltuieli, s-a simțit înșelat, a 
fost de bună-credință, și declară un război, nu împotriva dlui Pistol, ci împotriva 
modului în care se face și s-a făcut pana acum cultură, nu se mai poate merge așa și 
este sceptic că va primi un răspuns scris la solicitare. 
 Dl secretar general Teodor Iordan intervine și precizează faptul că, conform 
regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local, nu trebuie să i se dea 
cuvântul dlui Molocea Mihai Iulian, nu are calitatea să vină și să ia la întrebări pe 
cineva. Dânsul are la dispoziție Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile 
de interes, a depus la Primărie o cerere pe această temă și va primi răspunsul în 
termenul legal și intervenția nu are legătură cu proiectul de hotărâre supus dezbaterii. 
Dacă ar veni orice cetățean și să monopolizeze discuțiile din Consiliul local ar ieși o 
harababură, există un regulament care trebuie respectat. 
 Dl Molocea Mihai Iulian arată că, ar fi fost primul cetățean care ar fi fost refuzat 
de către Consiliul local, nu există o altă speță în care să îi fie refuzat dreptul la cuvânt. 
  
 Dl secretar general precizează că, nu pentru așa ceva, au fost spețe în care 
cetățenii aveau interes personal cu privire la o anumită problemă și care era supusă 
dezbaterii Consiliului local. 
 Dl consilier local Bota Adrian este de părere că, ar trebui să devină o practică, 
cei care vin și solicită aprobarea unei sume, ulterior să prezinte o justificare a modului 
cum au fost cheltuiți banii. 
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, se pot pune întrebări de către 
consilierii locali, care au legătură cu punctul supus dezbaterii sau la punctul 
„Întrebări-interpelări” se pot pune și alte întrebări, de altă natură, să se respecte 
prevederile regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local.        
 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 cu 13 voturi „pentru”,       3 
voturi „împotrivă”, iar doi consilieri s-au abținut de la vot.  
  Se adoptă Hotărârea nr.253/2021 privind alocarea unei sume de bani din bugetul 
local al municipiului Orăștie în vederea organizării manifestării „Revelionul în stradă 
2022”. 
 În continuare, dnii consilieri locali Secui Adrian Iulian și Zvîncă Mihai Caius 
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prezintă motivele inițierii proiectului de hotărâre privind aprobarea participării în 
cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în 
transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier 
nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice 
în localități. 
 Dl director Stănilă Marius dă citire raportului întocmit de Direcția tehnică. 
 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 consilier local Depcia Gheorghe Sorin propune două locații la intrarea și 
ieșirea din municipiu, fiind un proiect așa de mare este benefic pentru Orăștie, care să 
fie utilizate de cei care vin de pe autostradă și sunt în tranzit, să se analizeze și în 
funcție de terenul care este în proprietatea municipalității, să se amplaseze aceste 
stații. 
 Dl consilier Iordăchescu Nicolae arată că, în comisie s-a discutat și s-a prezentat 
că vor fi 6 locații, să stabilim unde se pot amplasa și acestea să fie duble și sa fie 
accesibile din ambele direcții, ca cei interesați să aibă acces la ele. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan este de părere că, în momentul de față și în următorii 
3-4 ani, nu știm dacă sunt eficiente, este o investiție nejustificată, probabil într-un 
viitor apropiat vor fi necesare. În ceea ce privește locațiile, unde s-au propus unele 
dintre ele, trebuie avut în vedere să existe stații de transformare, dacă nu există trebuie 
înființat și costurile sunt destul de ridicate, de ordinul miliardelor. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius consideră că, este o oportunitate să 
accesam niște fonduri pentru înființarea acestor stații de reîncărcare. 
 Dl primar precizează că, într-adevăr este o ocazie, dar trebuie să avem în vedere 
și cheltuielile conexe și trebuie avut în vedere să ne încadrăm între niște limite pe care 
să nu le depășim și dacă nu reușim să finalizam proiectul vom fi obligați să returnaăm 
fondurile alocate. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin arată că, trebuie stabilit cine va face 
rețeaua de alimentare pentru stații și cine va trebui să suporte cheltuielile aferente, 
dacă există un parteneriat cu ENEL în acest sens e în regulă, daca nu, e ceva mai 
dificil. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan consideră că, infrastructura pentru reîncărcarea 
acestui tip de autoturisme în viitor va fi făcută de către firme private, de exemplu 
Tesla și-a creat propria infrastructură, de ce să ne apucăm să facem niște lucruri pe 
care nu le stăpânim, doar ca să luam niște bani pe care ulterior să îi dăm înapoi, dacă 
nu reușim să finalizăm proiectul. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan este de părere că, va trebui să punem la punct și o 
modalitate de încasare a sumelor în urma utilizării stațiilor, iar ideea de a amplasa 
stații la intrarea în municipiu pentru turiștii care tranzitează localitatea, aceștia nu vor 
veni cu mașini electrice.           
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot fiind consemnate 7 voturi „pentru”, un vot 
„împotrivă” și 10 consilieri local s-au abținut de la vot. 
 În continuare, dl primar expune motivele inițierii proiectului de hotărâre privind 
completarea listei bunurilor concesionate operatorului regional             SC Activitatea 
Goscom SA Orăștie cu imobilele situate în Municipiul Orăștie, f.n. 
 Dl director Stănilă Marius prezintă raportul întocmit de Direcția tehnică. 
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 Dna consilier Cîndea Lenuța Aurelia dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru administrație locală, juridică și de disciplină. 
 
 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 17 voturi „pentru” și o abținere. 
 Este adoptată Hotărârea nr.254/2021 privind completarea listei bunurilor 
concesionate operatorului regional SC Activitatea Goscom SA Orăștie cu imobilele 
situate în Municipiul Orăștie, f.n. 
 La ultimul punct al ordinii de zi, „Întrebări-interpelări”, dl consilier local Suciu 
Nicolae Ilie întreabă ce se întâmplă cu operatorul regional SC Brai Căta SRL, care 
colectează deșeurile menajere și de pe raza municipiului Orăștie. I se răspunde de 
către dl primar care precizează faptul că, acesta și-a reluat activitatea i s-a acordat o 
perioadă de grație ca să remedieze problemele și în funcție de acest aspect se vor lua 
măsurile legale de către asociația de dezvoltare intercomunitară.   
 Dl consilier local Bulz Dionisie solicită ca pentru ședința ordinară din luna 
ianuarie 2022, să fie prezentat un raport privind justificarea modului cum au fost 
cheltuite sumele care au fost alocate pentru manifestările cultural-artistice desfășurate 
în cursul acestei luni.    
 Dl consilier local Secui Adrian Iulian solicită o listă cu locațiile în care există 
puncte WI-FI free la care pot avea acces cetățenii. I se răspunde de către dl director 
Stănilă Marius, care precizează faptul că, a fost un proiect care a fost implementat și 
exista 11 locații, urmând ca, acestea să îi fie comunicate personal dlui consilier local.  
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
            Președinte de ședință,                                                    Secretar General,                              
         ing.SECUI Adrian Iulian                                           jr.Teodor IORDAN 


