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           ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 Încheiat astăzi, 27 octombrie 2022 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al 
municipiului Orăștie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită.  
 La ședința sunt prezenți un număr de 15 consilieri locali din totalul de           19 
consilieri locali în funcție. Lipsesc nemotivat consilierii locali Depcia Gheorghe Sorin, 
Iordăchescu Nicolae Constantin Ioan, Suciu Nicolae Ilie, iar consilierul local Kadar 
Alexandru Gheorghe lipsește motivat, fiind internat în spital.  
 La ședință participă primar ing.Ovidiu Laurențiu Bălan, viceprimar Hendrea Ovidiu 
Cristian, secretar general Călin Costoiu, directori și funcționari publici din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului.  
 Președintele de ședință, dna consilier local Giurgiu Margareta prezintă următorul 
proiect al ordinii de zi :  
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului 
Orăștie pe anul 2022.  
 2.Proiect de hotărâre privind  aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul III al anului 
2022. 
 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului subvenției acordate Asociației 
Umanitare „Renaître România” din bugetul local al municipiului Orăștie pe anul 2023. 
 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea tipului de suport alimentar ce se acordă 
elevilor Școlii Gimnaziale ,,Dr. Aurel Vlad” Orăştie în cadrul continuării Programului – pilot  
de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii şi elevii din 350 unități de învățământ 
preuniversitar de stat în anul școlar 2022-2023. 
 5.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.115/2018 referitoare la aprobarea 
Proiectului și  a cheltuielilor legate de proiectul „MODERNIZAREA AMBULATORIULUI 
INTEGRAT DE SPECIALITATE AL SPITALULUI MUNICIPAL ORĂȘTIE PRIN 
DOTARE, ECHIPARE ȘI MOBILARE”. 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune a unor activități din 
cadrul Serviciului Public de Salubrizare a Municipiului Orăștie. 
7.Proiect de hotărâre privind interzicerea depozitării sau abandonării deșeurilor de orice fel 
pe domeniul public sau privat al municipiului Orăștie. 
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuințe construită prin 
fonduri ANL situată în blocul nr.84, apartamentul nr.40 din municipiul Orăştie, 
str.Pricazului. 
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 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuințe construită 
prin fonduri ANL situată în blocul nr.82, apartamentul nr.13 din municipiul Orăştie, 
str.Pricazului. 
 10.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al 
municipiului Orăștie pe anul 2022 în vederea organizării manifestărilor dedicate Zilei 
Naționale a României. 
 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între 
Municipiul Orăștie prin Consiliul local al Municipiului Orăștie și Centrul de Cultură și Artă 
al Județului Hunedoara în vederea organizării Festivalului „Călușerul Transilvănean”, ediția 
a LIII-a. 
 12.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al 
Municipiului Orăştie pe anul 2022  în vederea organizării Concertului Extraordinar de 
Colinde. 
 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Orăștie prin Consiliul 
Local al Municipiului Orăștie cu Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara 
pentru realizarea în comun a obiectivului de investiții de interes județean „Realizare 
monument al Regelui Ferdinand I - Întregitorul de țară”. 
 14.Proiect de hotărâre  privind propunerea de trecere a unui teren din proprietatea 
Statului Român în proprietatea privată a actualilor deținători ai construcțiilor. 
 15.Proiect de hotărâre privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al 
Municipiului Orăștie a unui președinte de ședință care va conduce ședințele în luna 
octombrie 2022. 
 În afara ordinii de zi, dl primar propune : 
  16. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului instituțiilor publice 
finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022. 
 17.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Programului anual al 
achizițiilor publice pentru anul 2022 aprobat prin HCL nr.32/2022. 
 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului achizițiilor publice aferent 
Proiectului „Reabilitarea și modernizarea instalațiilor electrice aferente corpurilor Spitalului 
Municipal Orăștie”. 
 Dl consilier local Secui Adrian Iulian propune : 
 19. „Întrebări-interpelări”.  
 Președintele de ședință propune ca, după punctul 4 al ordinii de zi, să fie dezbătute 
proiectele de hotărâre de la nr.10-12, fiindcă dl ing.Pistol Eugen, referent în cadrul Casei de 
Cultură „Alexandru Grozuță” Orăștie trebuie să se ocupe de organizarea concertului de 
romanțe, care va avea loc în astăzi începând cu ora 17. 
 Propunerea președintelui de ședință se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 
 Proiectul ordinii de zi împreună cu completările ulterioare este supus la vot și aprobat 
în unanimitate. 
 La primul punct al ordinii, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii 
proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului  local al municipiului Orăștie 
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pe anul 2022. 
 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 consilier local Bulz Dionisie menționează că, în proiectul de hotărâre este prevăzut 
faptul că, este necesară realizarea unui sistem de irigații la Stadionul „Dacia” Orăștie, dar din 
câte știe acesta este deja realizat și funcționează și întreabă că, se mai face încă unul pe 
deasupra. 
 Dna director Jorza Lucia arată că, este vorba de sistemul de irigații care a fost făcut în 
cursul acestui an, dar a mai fost nevoie de o sumă de bani, banii alocați ini țial nu au fost 
suficienți, lucrarea a fost plătită parțial și există un deviz de lucrări în acest sens. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie întreabă de ce nu s-a făcut rectificarea cu privire la 
suma alocată la momentul respectiv, de ce doar acum? I se răspunde de către dna director 
Jorza Lucia care precizează că, această rectificare se face pentru diferența de bani necesară 
pentru plata întregii investiții care s-a realizat la stadionul „Dacia” Orăștie. 
 Dl consilier local Bota Adrian arată că, referitor la sistemul de iluminat public este 
prevăzută o sumă și întreabă dacă este pentru lucrările efectuate de firma care se ocupă de 
întreținere sau este pentru plata facturilor aferente acestuia. 
 Dl director Jorza Lucia precizează că, este în principal pentru plata serviciului de 
mentenanță a sistemului de iluminat public. 
 Dl consilier local Bota Adrian este de părere că, firma care efectuează lucrările de 
intervenție, în cazul în care se face o sesizare pentru a se schimba un bec, totul este foarte 
dificil, se intervine după o săptămână sau poate și mai mult. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan arată că, ne-am fi dorit ca mentenanța să o facem noi, dar 
așa prevede legea, a trebuit să concesionăm serviciul de iluminat public către un operator, 
care se ocupă și de mentenanță. 
 D consilier local Bota Adrian întreabă cum putem face ca firma să fie mai operativă în 
intervenții?. 
 Dl secretar general Călin Costoiu intervine și precizează că, pentru operativitate, să se 
anunțe la Primărie, iar noi îi vom sesiza în legătură cu urgențele și atunci probabil vor fi mai 
operativi. 
 Dl consilier local Bota Adrian menționează că, a sunat de 3-4 ori pentru a sesiza o 
problemă și se intervine cu întârziere. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius arată că, la capitolul 5502 este prevăzută 
rectificarea cu suma de 200.000 lei la titlul 30 „Dobânzi”. Dânsul menționează faptul că, în 
urmă cu un an consilierii locali U.S.R au inițiat un proiect de hotărâre privind bugetarea 
participativă prin care se solicita alocarea sumei de 200.000 lei pentru implementarea acestui 
proiect, la momentul respectiv consilierii locali P.S.D s-au eschivat și au motivat că 
îngreunăm bugetul cu acea sumă și proiectul a fost respins, iar acum rectificăm bugetul cu o 
sumă similară pentru plata unor dobânzi. 
 Dl secretar general Călin Costoiu precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
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proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.207/2022 privind aprobarea rectificării bugetului local al 
municipiului Orăștie pe anul 2022. 
 La punctul al doilea al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind  aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul III al anului 2022. 
 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 consilier local Bulz Dionisie arată că, referitor la suma prevăzută la capitolul 
„Cheltuieli de personal la Ordine publică” întreabă că nu este o sumă cam mare și ce salarii 
au angajații Poliției Locale? 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan precizează că, se poate face o solicitare în acest sens și vor 
fi f ăcute publice, în momentul de față în organigrama serviciului Poliția Locală sunt șase 
posturi vacante, deci dacă erau ocupate cheltuielile ar fi fost și mai mari. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie este de părere că, polițiștii locali ar trebui să fie un pic 
mai activi, să fie mai implicați în ceea ce fac. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius o întreabă pe dna director Jorza Lucia, unde este 
prevăzută în buget suma de 1.300.000 lei?  
 Dna director Jorza Lucia menționează faptul că, deocamdată nu am primit nimic oficial 
în acest sens, a discutat și cu reprezentanții Direcției Finanțelor Publice și ne-au transmis că 
până nu ne comunică oficial suma, nu avem ce să prevedem în buget, va trebui inițiat un 
proiect de hotărâre în acest sens și care va fi supus dezbaterii într-o ședință ulterioară. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius întreabă dacă respectiva sumă nu o putem aloca 
numai unităților școlare, eventual pentru plata facturilor la energie pentru jumătate de an? I 
se răspunde de către dna director Jorza Lucia care precizează că, această sumă trebuie 
cheltuită până la data de 31 decembrie, deci nu îi putem prevede pentru plata facturilor la 
energie pentru anul viitor.    
 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. 
 Se adoptă Hotărârea nr.208/2022 privind  aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul 
III al anului 2022. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea nivelului subvenției acordate Asociației Umanitare „Renaître 
România” din bugetul local al municipiului Orăștie pe anul 2023. 
 Dl secretar general Călin Costoiu prezintă raportul întocmit de Direcția Publică de 
Asistență Socială Orăștie. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități economico-
financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan arată că, a avut o întâlnire cu reprezentanții fundației din 
Franța care este principalul susținător financiar al asociației „Renaitre România” și ne-au 
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transmis faptul că, în următorii patru ani pentru țările din Europa de Est se are în vedere 
reducerea semnificativă a subvențiilor și implicit și pentru asociația care funcționează în 
Orăștie. Fundația din Franța susține în proporție de 80% cheltuielile asociației din Romania, 
deci peste patru ani nu vor mai susține nicio fundație din Europa de Est și trebuie să ne 
gândim ce vom face cu privire la aceasta asociație, cum vom putea să o susținem din punct 
de vedere financiar. În momentul de fata asociația are un număr de 700 de beneficiari nu 
doar din Orăștie, ci și din localitățile învecinate, va trebui să ne gândim ce putem face în 
legătură cu această problemă.     
 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.209/2022 privind aprobarea nivelului subvenției acordate 
Asociației Umanitare „Renaître România” din bugetul local al municipiului Orăștie pe anul 
2023. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea tipului de suport alimentar ce se acordă elevilor Școlii Gimnaziale ,,Dr. 
Aurel Vlad” Orăştie în cadrul continuării Programului – pilot  de acordare a unui suport 
alimentar pentru preșcolarii şi elevii din 350 unități de învățământ preuniversitar de stat în 
anul școlar       2022-2023. 
 Dl director Stănilă Marius dă citire raportului întocmit de Direcția Tehnică. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia prezintă raportul de avizare al comisiei 
pentru administrație locală, juridică și de disciplină. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie întreabă dacă metodologia care a apărut în luna 
septembrie nu a schimbat modalitatea de acordare a banilor pentru acest program? I se 
răspunde de către dl director Stănilă Marius care menționează că, nu a survenit nicio 
modificare în acest sens este la fel cu cea anterioară. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie arată că, este o anomalie, banii sunt alocați pe an 
școlar, iar execuția bugetara este pe an calendaristic. 
 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. 
 Se adoptă Hotărârea nr.210/2022 privind aprobarea tipului de suport alimentar ce se 
acordă elevilor Școlii Gimnaziale ,,Dr. Aurel Vlad” Orăştie în cadrul continuării Programului 
– pilot  de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii şi elevii din 350 unități de 
învățământ preuniversitar de stat în anul școlar 2022-2023. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii proiectului de hotărâre 
privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăștie pe anul 2022 în 
vederea organizării manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României. 
 Dl ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură „Alexandru Grozuță” 
Orăștie. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități economico-
financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
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 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.211/2022 privind alocarea unei sume de bani din bugetul 
local al municipiului Orăștie pe anul 2022 în vederea organizării manifestărilor dedicate 
Zilei Naționale a României.   
 În continuare, dl primar expune motivele inițierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea încheierii acordului de parteneriat între Municipiul Orăștie prin Consiliul local al 
Municipiului Orăștie și Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara în vederea 
organizării Festivalului „Călușerul Transilvănean”, ediția a LIII-a. 
 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. 
 Dna consilier local Giurgiu Margareta arată că, în comisia pentru învățământ, sănătate, 
activități social-culturale și culte, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dna consilier local Sîrbu Florina Eleonora se adresează dlui ing.Pistol Eugen și îi 
solicită să se mediatizeze mai mult și din timp evenimentele și manifestările culturale. 
 Dl consilier local Secui Adrian Iulian întreabă în ce zonă se va desfășura această 
manifestare. 
 Dl ing.Pistol Eugen arată că, spectacolul va avea loc pe scena care a fost recent 
amenajată prin proiectul de modernizare al zonei centrale. 
 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. 
 Se adoptă Hotărârea nr.212/2022 privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat 
între Municipiul Orăștie prin Consiliul local al Municipiului Orăștie și Centrul de Cultură și 
Artă al Județului Hunedoara în vederea organizării Festivalului „Călușerul Transilvănean”, 
ediția a LIII-a. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al Municipiului Orăştie pe anul 
2022 în vederea organizării Concertului Extraordinar de Colinde. 
 Dl ing.Pistol Eugen dă citire raportului întocmit de Casa de Cultură „Alexandru 
Grozuță” Orăștie. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități economico-
financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 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.213/2022 privind alocarea unei sume de bani din bugetul 
local al Municipiului Orăştie pe anul 2022  în vederea organizării Concertului Extraordinar 
de Colinde. 
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 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii proiectului de hotărâre 
privind modificarea HCL nr.115/2018 referitoare la aprobarea Proiectului și a cheltuielilor 
legate de proiectul „MODERNIZAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT DE 
SPECIALITATE AL SPITALULUI MUNICIPAL ORĂȘTIE PRIN DOTARE, ECHIPARE 
ȘI MOBILARE”. 
 Dl director Stănilă Marius 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. 
 Se adoptă Hotărârea nr.214/2022 privind modificarea HCL nr.115/2018 referitoare la 
aprobarea Proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „MODERNIZAREA 
AMBULATORIULUI INTEGRAT DE SPECIALITATE AL SPITALULUI MUNICIPAL 
ORĂȘTIE PRIN DOTARE, ECHIPARE ȘI MOBILARE”. 
 În continuare, dl primar expune motivele inițierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea modalității de gestiune a unor activități din cadrul Serviciului Public de 
Salubrizare a Municipiului Orăștie. 
 Dna ing.Roșu Claudia prezintă raportul întocmit de Direcția Tehnică. 
 Dna consilier local Sîrbu Florina Eleonora arată că, în comisia pentru servicii publice și 
comerț, muncă și protecție socială, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius consideră că, durata contractului respectiv de 5 
ani este prea mare și durata ar trebui să fie doar pe perioada actualei administrații, în acest 
sens propune ca durata contractului să fie de 2 ani.   
 Dl secretar general Călin Costoiu precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
amendamentului și a proiectului de hotărâre este de 8 voturi. 
 Amendamentul dlui consilier local Zvîncă Mihai Caius se supune la vot fiind 
consemnate 5 voturi „pentru”, două voturi „împotrivă”, iar 8 consilieri locali s-au abținut de 
la vot. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat cu 10 voturi „pentru”,           4 voturi 
„împotrivă” și o abținere. 
 Este adoptată Hotărârea nr.215/2022 privind aprobarea modalității de gestiune a unor 
activități din cadrul Serviciului Public de Salubrizare a Municipiului Orăștie. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind interzicerea depozitării sau abandonării deșeurilor de orice fel pe domeniul 
public sau privat al municipiului Orăștie. 
 Dna ing.Roșu Claudia dă citire raportului întocmit de Direcția Tehnică. 
 Dl consilier local Petre Radu Onuț prezintă raportul de avizare al comisiei pentru 
urbanism și amenajarea teritoriului, protecție mediu și turism. 
 Dl consilier local Bota Adrian arată că, nu s-a stabilit un termen în care cetățeanul, în 
situația în care are în drum anumite materiale, să elibereze domeniul public, după părerea sa, 
ar trebuit stabilită o durată anume, de exemplu 24 ore, ca să nu se ajungă în situația de a fi 
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amendat. 
 Dl secretar general Călin Costoiu menționează faptul că, în cazul ocupării domeniului 
public pentru o anumită perioadă de timp, se plătește o taxă pentru ocuparea domeniului 
public. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan este de părere că, nu se va face exces de zel în situația în 
care cetățeanul își aduce lemne sau materiale de construcții, nu i se va da amendă, dacă într-
un timp rezonabil le va lua de pe domeniul public. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius întreabă ce facem cu deșeurile vegetale (frunze, 
crengi), cine le ridică și unde le vom putea duce?  
 Dl primar precizează că, vom înființa acele centre de colectare cu aport voluntar, dacă 
nu creăm alternative pentru aceste situații, într-adevăr se vor genera unele costuri 
suplimentare, dar cetățenii nu le vor ține în curte și ne vom trezi cu ele aruncate pe marginea 
râului sau în alte zone. De asemenea, în cazul deșeurilor inerte va trebui reglementată 
situația posibil va trebui stabilita o taxa in acest, care sa acopere cheltuielile pe care noi le 
avem cu acestea. 
 Dl consilier local Bota Adrian este de părere că, ar fi trebuit în momentul în care s-a 
aprobat acel contract cu operatorul Supercom, să fi fost prevăzut și acest această situație cu 
privire la deșeurile inerte.   
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan precizează că, în ghidul de finanțare nu sunt prevăzute și 
deșeurile inerte este un proiect care a fost demarat în urma cu peste    10 ani, dacă nu eram 
obligați să închidem groapa de gunoi, nu aveam probleme cu acest tip de deșeuri, dacă am 
dori să ieșim din asociația de dezvoltare intercomunitară ar trebui să suportăm cheltuielile 
legate de închiderea acelei gropi, care sunt în jur de 3 milioane euro și consideră că, nu este 
momentul oportun să mai impunem o nouă taxă. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie este de părere că, o eventuală taxă pentru deșeurile 
inerte nu ar trebui amestecată cu taxa pentru deșeurile menajere și cel selectiv, pentru 
deșeurile inerte ar trebui achiziționat un concasor, iar cele vegetale sau din toaletare să fie 
tocate. 
 Dl primar precizează că, în ceea ce privește acele puncte de colectare pentru 
materialele rezultate din construcții, Consiliul Județean are un proiect prin care se dorește 
achiziționarea unor concasoare mobile. De asemenea, arată că, avem un mare avantaj că 
avem platforma de la CT Zona și acolo ar putea să funcționeze un concasor. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius este de părere că, centrele de colectare voluntară 
sunt un lucru bun și este bine ca s-a luat decizia de a fi înființate.      
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 8 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.216/2022 privind interzicerea depozitării sau abandonării 
deșeurilor de orice fel pe domeniul public sau privat al municipiului Orăștie. 
 În continuare, dl primar arată motivele inițierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuințe construită prin fonduri ANL situată în blocul 
nr.84, apartamentul nr.40 din municipiul Orăştie, str.Pricazului. 
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 Dna ec.Opra Ramona prezintă raportul 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 Călin Costoiu precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.217/2022  privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuințe 
construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.84, apartamentul nr.40 din municipiul 
Orăştie, str.Pricazului. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre  privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuințe construită prin fonduri ANL 
situată în blocul nr.82, apartamentul nr.13 din municipiul Orăştie, str.Pricazului. 
 Dna ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de Direcția Tehnică. 
 Dna consilier local 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 unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.218/2022 privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei 
locuințe construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.82, apartamentul nr.13 din 
municipiul Orăştie, str.Pricazului. 
 În continuare, dl primar prezinta motivele inițierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea asocierii Municipiului Orăștie prin Consiliul Local al Municipiului Orăștie cu 
Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara pentru realizarea în comun a 
obiectivului de investiții de interes județean „Realizare monument al Regelui Ferdinand I - 
Întregitorul de țară”. 
 Dl secretar general Călin Costoiu dă citire raportului întocmit de Direcția Administrație 
Publică Locală. 
 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 primar ing.Ovidiu Bălan arată că, atunci când s-a întocmit documentația pentru 
proiectul prin care se modernizează zona centrală a avut această ideea a realizării unui 
monument al Regelui Ferdinand I, care să fie amplasat în oglindă cu monumentul Regelui 
Burebista, și prin asocierea cu Consiliul Județean sperăm să reușim acest lucru. Totodată, 
precizează că, dorește să fie discutată în consiliul local tema cu privire la modificarea 
denumirii Pieței Victoria, la momentul actual nu există o idee clară cum ar trebui să se 
numească, evident că, va trebui organizată o dezbatere publică în acest sens, dacă este 
oportun sau nu și să se vină cu propuneri din partea oamenilor de cultură, ce denumire ar fi 
mai potrivita, nu dorește să se auto pronunțe, dar este o temă care ar putea face obiectul unei 
dezbateri viitoare.   
 Dl consilier local Bulz Dionisie întreabă de când piața are actuala denumire?. 
 Dl consilier local Secui Adrian Iulian arată că, este posibil ca actuala denumire să fie 
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fost dată după anul 1989, dar nu este sigur. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan este de părere că, dacă vom schimba denumirea pieței, 
trebuie supusa unei dezbateri publice, fiindcă implică mai multe aspecte, unul fiind cel cu 
privire la schimbarea cărților de identitate ale persoanelor are au domiciliul în această zonă. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius menționează faptul că, statuia Regelui Ferdinand 
I în perioada interbelică a fost amplasată pe locația Catedralei Ortodoxe, nu știe cine 
hotărăște forma, cum va arăta monumentul, poate se va face chiar o replică a fostei statui. 
 Dl primar precizează că, monumentul va fi luat în discuție de o comisie specială 
constituită la nivelul Ministerului Culturii care va aproba forma acesteia. 
 Dl secretar general Călin Costoiu precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.219/2022 privind aprobarea asocierii Municipiului Orăștie prin 
Consiliul Local al Municipiului Orăștie cu Județul Hunedoara prin Consiliul Județean 
Hunedoara pentru realizarea în comun a obiectivului de investiții de interes județean 
„Realizare monument al Regelui Ferdinand I - Întregitorul de țară”. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii proiectului de hotărâre 
privind propunerea de trecere a unui teren din proprietatea Statului Român în proprietatea 
privată a actualilor deținători ai construcțiilor. 
 Dl secretar general Călin Costoiu prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație 
Publică Locală. 
 Dna consilier local 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 unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.220/2022  privind propunerea de trecere a unui teren din 
proprietatea Statului Român în proprietatea privată a actualilor deținători ai construcțiilor. 
 În continuare, dl primar expune 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 octombrie 2022. 
 Dl secretar general Călin Costoiu prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație 
Publică Locală. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia arată că, în comisia pentru administrație 
locală, juridică și de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
  Președintele de ședință solicită consilierilor locali să facă propuneri nominale pentru 
alegerea președintelui de ședință, care va conduce ședințele în luna noiembrie 2022. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia îl propune pe dl consilier local Hendrea 
Ovidiu Cristian. 
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea propunerii și a 
proiectului de hotărâre este de 8 voturi. 
 Propunerea dnei consilier local Cîndea Lenuța Aurelia se supune la vot și se aprobă cu 
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unanimitate de voturi.   
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.221/2022 privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al 
Municipiului Orăștie a unui președinte de ședință care va conduce ședințele în luna 
octombrie 2022. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau 
parțial din venituri proprii pe anul 2022. 
 Dna director Jorza Lucia dă citire raportului întocmit de Direcția Economică. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei pentru 
activități economico-financiare. 
 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.222/2022 privind aprobarea rectificării bugetului instituțiilor 
publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022. 
 În continuare, dl primar expune motivele inițierii proiectului de hotărâre privind 
modificarea și completarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2022 
aprobat prin HCL nr.32/2022. 
 Dl director Stănilă Marius 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 viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian propune completarea Programului anual al 
achizițiilor publice pentru anul 2022, respectiv anexa privind Achizițiile directe cu o nouă 
poziție, și anume nr.153 – „Reparații săli de clasă și holuri clădire sala de sport Liceul 
Teoretic „Aurel Vlaicu” Orăștie”, valoare 168.067,23 lei fără TVA. 
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea amendamentului și a 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Amendamentul dlui viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian se supune la vot și se aprobă 
cu unanimitate de voturi.  
 Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.223/2022 privind modificarea și completarea Programului anual 
al achizițiilor publice pentru anul 2022 aprobat prin HCL nr.32/2022. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea Programului achizițiilor publice aferent Proiectului „Reabilitarea 
și modernizarea instalațiilor electrice aferente corpurilor Spitalului Municipal Orăștie”. 
 Dl director Stănilă Marius dă citire raportului întocmit de Direcția Tehnică. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei pentru 
activități economico-financiare. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius consideră că, consilierii locali trebuie să aibă 
adrese de e-mail personalizate, la fel și compartimentele din cadrul Primăriei, ca să putem 
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solicita informații oficiale de la acestea, nu se poate ca de pe adresa personală de e-amil să 
ceri informații pentru exercitarea mandatului de ales local. 
 Dl consilier local Secui Adrian Iulian este de părere că, soluția este să se achiziționeze 
un server de e-mail și pe acesta se creeze și să administreze aceste adrese cu domeniul alocat 
în acest sens. 
 Dl secretar general Călin Costoiu precizează că, în acest sens va trebui prevăzută o 
sumă în bugetul local și făcută o achiziție publică. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan menționează că, în perioada următoare vom depune 
proiecte pentru obținerea finanțării în vederea montării de panouri fotovoltaice pe instituțiile 
publice, căutam soluții pentru a avea o independență energetică. De asemenea, ne dorim să 
facem două microhidrocentrale, aducțiunea de apă de la I.M.O să o trecem pe municipiul 
Orăștie și avem varianta cu aducțiunea de apă a municipiului pe care să montăm o 
microhidrocentrală pentru o independență energetică.  
 
 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.224/2022 privind aprobarea Programului achizițiilor publice 
aferent Proiectului „Reabilitarea și modernizarea instalațiilor electrice aferente corpurilor 
Spitalului Municipal Orăștie”. 
 La ultimul punct al ordinii de zi, „Întrebări-interpelări”, dl consilier local Secui Adrian 
Iulian arată că, urmare a ședinței extraordinare a Consiliului local care a avut loc în data de 
24 octombrie 2022 și în care s-a aprobat instituirea taxei de salubrizare la nivelul 
municipiului Orăștie, în perioada următoare cetățenii și persoanele juridice vor trebui să 
depună acele declarații de impunere și trebuie să o descarce de pe site-ul Primăriei, a 
verificat aseară și a observat că, nu sunt încărcate pe pagina oficială. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan precizează că, într-adevăr așa este, cetățenii trebuie să mai 
aibă răbdare câteva zile de aceea nu am publicat încă un anunț referitor la taxa de 
salubrizare, dacă publicam că nu se mai plătește la operator, acum se emit facturile de catre 
fostul operator pentru luna în curs, cine nu le-a achitat va trebui să le plătească, de aceea nu 
publicat anunțul, nu am vrut să bulversam cetățenii, peste o săptămână o să anunțăm care va 
fi modalitatea de depunere a declarațiilor. 
 Dl consilier local Secui Adrian Iulian consideră că, trebuie puse pe site-ul Primăriei 
toate actele pe care cetățenii trebuie să le completeze și pe care trebuie să le depună 
împreună cu declarația și pașii care trebuie urmați de fiecare persoană. 
 Dl primar arată că, dl viceprimar a fost la o zi după ședința de consiliu local la o 
ședință care a avut loc la Consiliul Județean și unde s-a discutat printre altele ce se întâmplă 
în situația în care cetățenii au plătit pe întreg anul și cum își pot recupera banii, aceștia vor 
trebui să depună o cerere în acest sens către Brai Cata și își vor recupera banii achitați în 
avans pentru cele două luni care au mai rămas din acest an. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie dorește să supună atenției două subiecte, primul, ca să 
se evite pe viitor aceste discuții de la începutul ședințelor, dacă punem sau nu, să devină o 
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regulă clară punctul „Întrebări-interpelări”, să fie trecut ca ultim punct al ordinii de zi. Cel de 
al doilea subiect, întreabă ce o să facă administrația în situația în care SC Brai Cata SRL va 
câștiga procesele și vor fi blocate conturile Primăriei. I se răspunde de către dl primar care 
precizează că, dacă operatorul va avea câștig de cauză, va trebui să plătim, este vorba de zeci 
de miliarde de lei. 
 Dl secretar general Călin Costoiu menționează faptul că, Municipiul Orăștie a obținut 
prin instanța suspendarea executării silite și nu ne-au blocat conturile,  am depus documente 
prin care am dovedit că nu am stat în pasivitate, le-am pus la dispoziție toate datele necesare, 
dar operatorul nu a încheiat contracte decât pentru o parte a populației. 
 Dl primar precizează că, Brai Cata când a venit și a ofertat aceste serviciu a primit niște 
date cu privire la numărul populației de la care urma să colecteze, date transmise lor au fost 
eronate, pe baza acestora date operatorul și-a făcut un calcul cost-beneficiu și a rezultat că 
are de colectat la nivelul municipiului Orăștie de la un număr de 22.000 locuitori, lucru care 
nu corespunde realității, au estimat că au de colectat o anumită cantitate de deșeuri. Urmare 
a acestui fapt, Brai Cata a emis facturi pentru diferența de populație care nu a încheiat 
contracte cu ei și au solicitat să ne execute și să ne blocheze conturile, dar operatorul nu și-a 
îndeplinit toate obligațiile contractuale. 
 Dl consilier local Bota Adrian întreabă dacă Primăria va pierde procesele cu Brai Cata 
și va fi obligată să plătească, se va îndrepta împotriva persoanelor care nu au avut contract, 
ca să recupereze sumele pe care le va plăti?. 
 Dl secretar general Călin Costoiu precizează că, mai mult ca sigur da, și în funcție de 
prejudiciul stabilit care se va împarți la numărul persoanelor care nu au avut contract. 
  Dl primar ing.Ovidiu Bălan menționează faptul că, în apărarea pe care am formulat-o 
am menționat că nu există cantitățile pe care operatorul susține că le-a colectat de la noi, am 
solicitat în acest sens documente de la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Bârcea 
Mare cu cantitățile pe care Brai Cata le-a depus la deponeu. 
 Dl consilier local Bota Adrian arată că, în ședința anterioară a întrebat inclusiv pe dl 
director Stoian, cum se va face diferența în cazul agenților economici, între un chioșc și un 
restaurant, cum se va plăti această taxă, care este în lei/tonă. 
 Dl primar este de părere că, ar fi normal ca fiecare mașină să aibă un cântar și în 
funcție de cantitatea colectată să se calculeze cât are de plătit respectivul agent economic. 
 Dl consilier local Bota Adrian arată că, așa va fi în viitor, dar acum cum se va stabili 
cât are fiecare de plată, de exemplu Primăria, cum va plăti sau nu plătește, la finalul lunii 
administrația trebuie să achite factura emisă de operator? 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan menționează că, vom plăti în funcție de cantitatea pe care 
operatorul o va depune în deponeu. 
 Dl consilier local Bota Adrian întreabă de ce spațiul care este în față la magazinul care 
comercializează coroane, de ce nu se poate închiria, să se încaseze niște bani, dacă tot stau 
acolo mașini. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan arată că, după finalizarea lucrărilor din zona centrală, 
pentru parcările amenajate vom stabili în consiliu local care parcări vor fi cu plată, vom 
monta parcometre, dar la momentul respectiv, dar parcarea publică nu o putem închiria către 
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un privat ca să își țină mașinile firmei. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius menționează că, lucrează la elaborarea unui 
proiect care are o componentă de mediu, din câte știe la primărie nu mai există serviciu de 
mediu și întreabă cu cine din instituție poate lua legătura pe acest domeniu. I se răspunde de 
către dl primar care arată că, dl Filimon Daniel este angajat în cadrul Poliției Locale și are 
atribuții pe acest domeniu de activitate.   
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
             Președinte de ședință,                                                 Secretar General,                                          
         prof.GIURGIU Margareta                                    jr.Călin COSTOIU 


