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          ROMÂNIA  

JUDEŢUL HUNEDOARA 

MUNICIPIUL ORĂŞTIE 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

 Încheiat astăzi, 17 noiembrie 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 cei 19 consilieri locali în funcție.  

 La ședință participă primar ing.Ovidiu Bălan, viceprimar Hendrea Ovidiu 

Cristian, secretar general Călin Costoiu, funcționari publici din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului și mass-media locală. 

 Dl secretar general Călin Costoiu precizează că, procesul verbal al ședinței 

ordinare din data de 27 octombrie 2022 și procesul verbal al ședinței extraordinare 

din data de 08 noiembrie 2022 au fost puse la dispoziția consilierilor locali și 

întreabă dacă există obiecții cu privire la acesta. Întrucât nu există obiecții, 

procesele verbale sunt supuse, pe rând la vot și aprobate în unanimitate. 

 Președintele de ședință, dl consilier local Hendrea Ovidiu Cristian prezintă 

următorul proiect al ordinii de zi :   

 1.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.206/2022 referitoare la 

instituirea taxei speciale de salubrizare aprobarea Regulamentului de instituire și 

administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Orăștie și a contractului 

de accesoriu la Contractul nr.44/10.10.2022 încheiat între Asociația De Dezvoltare 

Intercomunitară ”Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor în Județul 

Hunedoara” și SC Supercom SA pentru prestarea serviciului de salubrizare în zona 

de colectare 3 Centru – județul Hunedoara. 

 Proiectul ordinii de zi este supus la vot și aprobat în unanimitate. 

 Dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii proiectului de hotărâre 

privind modificarea HCL nr.206/2022 referitoare la instituirea taxei speciale de 

salubrizare aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale 

de salubrizare în Municipiul Orăștie și a contractului de accesoriu la Contractul 

nr.44/10.10.2022 încheiat între Asociația De Dezvoltare Intercomunitară 

”Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor în Județul Hunedoara” și SC 

Supercom SA pentru prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 

Centru – județul Hunedoara. 

 Dna ec.Castaian Dina dă citire raportului întocmit de Serviciul Impozite și 

Taxe Locale. 
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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 cu 5 voturi 

„pentru”, iar 4 consilieri locali s-au abținut de la vot. 

 Dl consilier Iordăchescu Nicolae arată că, în comisia pentru servicii publice 

și comerț, muncă și protecție socială, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil 

cu 3 voturi „pentru”, iar 2 consilieri s-au abținut de la vot. 

 Dl consilier local Bulz Dionisie precizează că, în comisia pentru activități 

economico-financiare au fost amendamente care au fost votate și trebuie 

prezentate până a venit chichița dlui secretar general, deci în comisie am procedat 

cum s-a făcut până acum. 

 Dl secretar general Călin Costoiu menționează faptul că, așa prevede legea 

care trebuie respectată, nu este nicio chichiță, că ne convine sau nu. 

 Dl consilier local Bulz Dionisie arată că, nu a știut de această prevedere, 

până a intervenit dl secretar general, între timp la comisia pentru activități 

economico-financiare s-au propus amendamente și au fost votate. 

 Dl secretar general precizează că, amendamentele propuse în ședința 

comisiei pentru activități economico-financiare nu au nicio valoare, dacă nu au 

fost depuse în scris și înregistrate, așa cum prevede legea. De asemenea, 

menționează că, există un amendament înregistrat sub nr.16360/17.11.2022, care a 

fost depus de dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian și care respectă prevederile 

legale.   

 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian arată că, facilitățile la plata taxei 

speciale de salubritate, precum și procedura de acordare a acestor facilități vor fi 

stabilite prin hotărârea de consiliu local privind impozitele și taxele locale pentru 

anul 2023. Coloana ”Categoria de scutire” din cuprinsul Anexei nr.1 la 

Regulament, reprezentând Declarația de impunere în vederea stabilirii 

cuantumului taxei de salubrizare pentru utilizatorii casnici din municipiul Orăștie 

nu se poate completa în momentul depunerii acesteia, pentru perioada noiembrie-

decembrie 2022, întrucât nu se cunosc categoriile de persoane care vor beneficia 

de facilități la plată. Conform Regulamentului declarațiile de impunere 

rectificative se depun doar în momentul în care apar modificări în ceea ce privește 

componența persoanelor care locuiesc la imobilul în cauză și pentru care deja a 

fost depusă declarația de impunere și nu pentru completarea coloanei referitoare la 

facilități, astfel rubrica în cauză nu poate fi completată de persoanele care 

beneficiază de facilități la plată și poate fi eliminată din cuprinsul declarației de 

impunere. In acest sens propune modificarea declarației de impunere în vederea 

stabilirii cuantumului taxei de salubrizare pentru utilizatorii casnici din municipiul 

Orăștie, care face parte integrantă  din Regulamentul de instituire și administrare a 

taxei speciale de salubrizare în Municipiul Orăștie, în sensul eliminării din 

cuprinsul acesteia a prevederilor referitoare la categoriile care pot beneficia de 

scutire. 

 Dl consilier local Bulz Dionisie revine cu propunerea pe care a formulat-o în 

ședința comisiei pentru activități economico-financiare de amânare a ședinței de 

consiliu pentru mâine, ca să avem timp să depunem în scris amendamentele cu 

privire la prezentul proiect de hotărâre. Dânsul precizează că, a formulat un 

amendament, îl are redactat, dar pe care nu a avut cum să îl transmită, doar dacă îl 
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pune acuma în chat și să îl luăm în seamă, dar dacă nu, atunci propunerea este de 

amânare a ședinței cu 24 de ore. 

 Președintele de ședință îl întreabă pe dl secretar general dacă se poate lua în 

considerare, dacă se trimite acum amendamentul și să îl înregistrăm. 

 Dl secretar general Călin Costoiu menționează faptul că, nu putem să facem 

ședința de pe o zi pe alta trebuie o nouă ședință, care trebuie convocată printr-o 

dispoziție de primar. 

 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius intervine și arată că, referitor la pubela 

de 120 l, dacă se votează în forma propusă, ideea este ca operatorul să ia cât mai 

mulți bani.     

  Dl consilier local Iordăchescu Nicolae arată că, săptămâna viitoare vom avea 

ședința ordinara și există timp ca să se poată iniția un proiect de hotărâre prin care 

să se modifice sau să se completeze hotărârea inițială. 

 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian menționează că, municipalitatea 

oricum trebuie să plătească celor de la SC Supercom SA cantitatea în tone pe care 

ne-o facturează, ca urmare a colectării deșeurilor, cu toții ne dorim să plătim cât 

mai puțin, atât persoanele fizice, cât și cele juridice, dar diferența aceea pe urmă 

trebuie să o plătim din bugetul local, iarăși o să fie discuții că de ce să o plătim noi 

și de aceea trebuie să găsim cea mai bună soluție. 

 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius arată că, nu este o diferență, de fapt nu 

se fură aicea. 

 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian este de părere că, mulți agenți 

economici o să declare o cantitate mai mică și restul deșeurilor le vor duce și le 

vor depune la platformele din oraș, fiindcă nu avem cum să îi controlăm. 

 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius menționează că, un birou de copiat 

acte nu poate arunca acea cantitate, cantitatea minimă pe lună este pentru o pubelă 

de 120 l, deci trebuie să impunem operatorului sa aibă și pubelă de 60 l. 

 Dl consilier local Bota Adrian intervine și menționează că, agenții economici 

vor trebuie să achite o taxă de 35 lei/lună, deci nu este o sumă care să nu poată fi 

suportată de aceștia. 

 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius intervine și precizează că, o firmă nu 

poate arunca aceea cantitate, fiindcă nu generează o asemenea cantitate lunară. 

 Dl consilier local Bulz Dionisie arată că, să nu mai dăm cu presupusul că nu 

sunt toți hoți, să le dăm posibilitatea aceasta și să îi verificăm. 

 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius arată că, sunt firme care sunt 

înregistrate că dau meditații, cât aruncă acea firma, trebuie să plătim cât aruncăm, 

nu cât vrea o anumită firmă. 

 Dl director tehnic Stănilă Marius intervine și precizează că, în anexa nr.4 din 

regulament se poate bifa o pubela de 120 l și frecventa de 1, ceea ce înseamnă       

30 l, deci cantitatea este scăzută. 

 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius menționează faptul că, să se prevadă și 

pubelă de 60 l și frecvența de o dată pe lună, fiindcă sunt operatori în țară care au 

prevăzută această pubelaă. 

 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian precizează că, operatorul ne va 

factura o cantitate de 500 tone/lună și banii aceștia trebuie să îi plătim, pe ei nu îi 

interesează de unde și cum, apoi trebuie să recuperam contravaloarea celor 500 
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tone de la populație și de la agenții economici. Municipalitatea poate solicita să se 

introducă și pubela de 60l, dar poate ne vor respinge cererea, deci complicăm 

oarecum lucrurile, o să le dam posibilitatea multor agenți economici să opteze 

pentru pubela 60 l, o să plătească foarte puțini și vor arunca deșeurile la platforme, 

așa cum fac și acum. 

 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius arată că, ce treabă avem cu aceia, de ce 

nu avem serviciu de mediu în primărie, există polițist local pe partea de mediu. 

 Dl viceprimar consideră că, este o muncă imensă să supraveghem, să îi 

controlăm, ca să vedem cât aruncă fiecare agent. 

 Dl primar ing.Ovidiu Bălan intervine și precizează ca, dl consilier local 

Zvîncă Mihai Caius are dreptate, fiecare are părerea lui, așa este foarte greu de 

calculat și este normal că, atât cât generezi, atât să plătești, acum să trimitem 

polițiștii să păzească fiecare birou și să vadă cât și unde aruncă, iarăși nu este o 

soluție. Dânsul este de părere că, proiectul de hotărâre să fie aprobat în forma 

propusă și dacă va fi inițiat un proiect de hotărâre de către consilieri prin care se 

propune modificarea sau completarea mai mult ca sigur se va vota acel proiect, 

dacă se dorește și pubelă de 60 l, în regulă, vom hotărâri și acest lucru, dar în 

momentul de față suntem blocați cu declarațiile pentru persoanele juridice, taxa de 

35 lei/lună nu este o sumă exagerată pentru o firmă, nu știm cum vom reuși să 

recuperăm această sumă. Totodată, menționează că, deja prima factură a fost 

emisă, indiferent că strângem sau nu banii, noi trebuie să o achităm, după 

estimările noastre factura va depăși 400.000 lei/lună. 

 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian intervine și precizează ca factura 

pentru diferența de zile din luna octombrie este în valoare de 108.000 lei.  

 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius arată că, trebuie să se introducă și o 

pubelă de 60 l pentru agenții economici, nu poți să declari că arunci jumătate de 

pubela, de aceea ar trebui reglementat acest lucru, nu să ni se impună pubelă de 

120 l, ca și minim, mai ales că, SC Supercom SA are pubelă de 60 l la sectorul 2 al 

municipiului București. 

 Dl consilier local Bota Adrian arată că, la declarația de impunere pentru 

persoane fizice, și anume anexa nr.1 la regulament sunt foarte puține poziții pentru 

membrii gospodăriei și propunerea este să fie mai multe poziții, sunt familii 

numeroase care nu au unde sa se treacă în situația actuala, deci trebuie remediată 

aceasta situație. 

 Dna ec.Căstăian Dina  precizează că, se poate face o suplimentare a 

numărului de poziții, ca să poată fi trecuți toți membrii gospodăriei.   

 Dl consilier local Bulz Dionisie îi solicită dlui secretar general să explice 

cum trebuie să procedăm cu privire la modalitatea de depunere a amendamentelor 

pe care dorim să le formulăm până când pot fi depuse și ce anume trebuie să 

depună un consilier local ca un proiect de hotărâre să fie introdus pe ordinea de zi. 

 Dl secretar general Călin Costoiu precizează că, amendamentele se 

formulează în scris, care se pot depune de către primar, consilieri locali, un grup 

de consilieri locali sau de comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local, iar 

pentru a fi dezbătut amendamentul trebuie depus la secretarul general până cel mai 

târziu în ziua ședinței. De asemenea, menționează ca, există un model în anexa la 

ordinul 25/2021, precum și la regulamentul de organizare și funcționare a 
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Consiliului local, pe care îl vom trimite în format electronic către membrii 

consiliului local și în cuprinsul căruia sunt prevăzute datele care trebuie să le 

conțină amendamentul. În ceea ce privește proiectele de hotărâre, acestea se depun 

în format scris, se înregistrează la registratura Primăriei însoțit de referatul de 

aprobare și apoi este repartizat compartimentului de specialitate care va întocmi un 

raport și în care își va prezenta punctul de vedere cu privire la proiectul de 

hotărâre. 

 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius arată că, în actualul mandat consilierii 

locali U.S.R au depus amendamentele în scris, cu toate că, au fost și amendamente 

verbale, dar nimeni nu a zis nimic că amendamentele depuse de ei sunt legale și a 

celorlalți sunt nelegale. 

 Dl secretar general Călin Costoiu precizează că, ce a fost a fost, dar de acum 

încolo trebuie să respectăm procedurile cu privire la acestea. 

 Dl consilier local Bota Adrian îl întreabă pe dl viceprimar Hendrea Ovidiu 

Cristian, că de unde a știut că trebuie să depună în scris amendamentul. I se 

răspunde de către dl viceprimar care menționează că, s-a informat cu privire la 

acest aspect.  

 Dl secretar general Călin Costoiu 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 16 voturi „pentru”, iar 3 consilieri locali s-au abținut de la vot.  

 Proiectul de hotărâre este supus la vot și se aprobă cu 16 voturi „pentru”, iar 

3 consilieri locali s-au abținut de la vot. 

 Se adoptă Hotărârea nr.226/2022 privind modificarea HCL nr.206/2022 

referitoare la instituirea taxei speciale de salubrizare aprobarea Regulamentului de 

instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Orăștie și a 

contractului de accesoriu la Contractul   nr. 44/10.10.2022 încheiat între Asociația 

De Dezvoltare Intercomunitară ”Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor în 

Județul Hunedoara” și SC Supercom SA pentru prestarea serviciului de salubrizare 

în zona de colectare 3 Centru – județul Hunedoara.  

 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 

 

 

              Președinte de ședință,                                                     Secretar General,                                                 

     prof.HENDREA Ovidiu Cristian                          jr.Călin COSTOIU 


