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             ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 26 august 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 16 din totalul de 19 consilieri locali în funcție. Lipsesc   consilierii locali 
Ardelean Dana Alina, Bulz Dionisie și Giurgiu Margareta. 
 La ședință participă primar ing.Ovidiu Laurențiu Bălan, viceprimar Hendrea 
Ovidiu Cristian, secretar general Călin Costoiu, funcționari publici din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului. 
 Dl secretar general Călin Costoiu precizează că, procesul verbal al ședinței 
ordinare din data de 28 iulie 2022 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 în unanimitate. 
 Președintele de ședință, dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia prezintă 
următorul proiect al ordinii de zi :   
 1.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L nr.89/2022 
referitoare la aprobarea proiectului și a cheltuielilor pentru obiectivul de investiții 
“Elaborarea și actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al 
municipiului Orăștie, 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 și completarea H.C.L nr.89/2022 referitoare la aprobarea 
proiectului și a cheltuielilor pentru obiectivul de investiții “Elaborarea și actualizarea 
în format GIS a Planului Urbanistic General al municipiului Orăștie, județul 
Hunedoara”. 
 Dșoara Gîrdea Bianca dă citire raportului întocmit de Direcția Tehnică -Biroul 
Dezvoltare Locală și Proiecte. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius arată că, atunci când consilierii locali 
U.S.R au inițiat proiectul de hotărâre cu privire la stațiile de reîncărcare, acesta a fost 
respins. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan intervine peste dl consilier local Zvîncă Mihai 
Caius și îi spune că se știe această poveste și să se treacă mai departe. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius i se adresează dlui consilier local Jula 
Radu Ioan, că de ce se bagă, fiindcă acum el vorbește și să tacă din gură. 
 Președintele de ședință le solicită celor doi consilieri locali să se comporte ca 
atare, sunt adulți și responsabili și să păstreze un ton civilizat al conversației. 
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 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius menționează faptul că, cei doi consilieri 
locali U.S.R au depus un proiect de hotărâre referitor la stațiile de reîncărcare derulat 
prin Ministerul Mediului, la momentul respectiv s-a votat „împotrivă”, în majoritate 
de către consilierii locali P.S.D și dl consilier local Jula Radu Ioan a susținut că, 
Primăria nu trebuie să instaleze stații de încărcare, nu știe care este părere dlui primar 
în acest caz. Din câte se vede prin inițierea acestui proiect de hotărâre se dorește 
depunerea unui proiect prin P.N.R.R, este foarte bine, consilierii locali U.S.R vor vota 
„pentru”. De asemenea, arată că, atunci când au fost aprobate punctele de amplasare a 
stațiilor de reîncărcare, a fost o propunere, care din câte știe a fost și aprobată, să se 
amplaseze o stație în vecinătatea Primăriei, mai exact lângă zidul Cetății, pentru ca, 
turiștii care vizitează zona centrală să aibă unde să își reîncarce mașinile. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin întreabă dacă Primăria trebuie să 
depună cofinanțare la acest proiect. 
 Dșoara Gîrdea Bianca precizează că, la acest proiect cheltuielile sunt 100% 
eligibile în limita anumitor plafoane care au fost stabilite prin ghidurile solicitantului 
și anume 25.000 euro/ stație de reîncărcare, iar în cazul Planului Urbanistic General 
limita este de 157.000 euro. 
 Dl consilier local Suciu Nicolae Ilie arată că, în urmă cu câteva ședințe când au 
fost propuse zonele de amplasare a stațiilor de reîncărcare, a avut o recomandare către 
municipalitate, să fie amplasată o stație și în zona străzilor Progresului și Libertății, în 
zonă este un post de transformare, care ar putea prelua această stație de reîncărcare și 
a cerut dacă se poate să se monteze o astfel de stație în zona respectivă. 
 Dșoara Gîrdea Bianca precizează faptul că, la momentul când a fost gândit acest 
proiect au fost prevăzute 10 stații de reîncărcare, care sunt în spațiile publice situate în 
apropierea piețelor, a unităților de învățământ, a Primăriei – zona zidul Cetății, își 
amintește de discuția purtată cu dl consilier local Suciu Nicolae Ilie, dar trebuia să 
avem și să depunem un extrase de carte funciară pentru fiecare stație de reîncărcare 
din care să rezulte faptul că, terenurile pe care vor fi amplasate sunt intabulate pe 
Municipiul Orăștie, iar în zona menționată de dl consilier nu aveam la acel moment 
acest document, terenul nefiind intabulat pe noi. Pe viitor, dacă vom constata că, 
există solicitări din partea cetățenilor ca să fie amplasate astfel de stații și în alte zone 
ale municipiului, vom analiza și vom putea depune proiecte în acest sens, dar în 
momentul de față sunt eligibile doar 10 stații, acesta este numărul maxim acceptat 
spre finanțare.     
 Dl secretar general Călin Costoiu precizează că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.148/2022 privind modificarea și completarea H.C.L 
nr.89/2022 referitoare la aprobarea proiectului și a cheltuielilor pentru obiectivul de 
investiții “Elaborarea și actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al 
municipiului Orăștie, județul Hunedoara”.  
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
             Președinte de ședință,                                                  Secretar General,                              
     prof.CÎNDEA Lenuța Aurelia                                jr.Călin COSTOIU 


