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           ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 28 ianuarie 2021 cu ocazia şedinŃei ordinare a Consiliului local al 
municipiului Orăştie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită. 
 La apelul nominal al secretarului general sunt prezenŃi 19 consilieri locali din 
totalul de 19 consilieri locali în funcŃie.  
 La şedinŃă participă primar Ovidiu Bălan, secretar general Teodor Iordan, 
directori din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi mass-media locală. 
 Dl secretar general arată că, întrucât procesul verbal al şedinŃei ordinare din data 
de 30 decembrie 2020 a fost pus la dispoziŃia consilierilor locali, întreabă dacă există 
obiecŃii cu privire la acesta. Întrucât nu există obiecŃii procesul verbal este supus la 
vot şi aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Preşedintele de şedinŃă, dl consilier local Bota Adrian prezintă următorul proiect 
al ordinii de zi :   
 1.Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2021 a excedentului anual al 
bugetului local al municipiului Orăştie. 
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanŃări rambursabile 
interne/externe în valoare de maximum 15.000.000 lei. 
 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor mijloace fixe aflate în 
administrarea Şcolii Gimnaziale „Dominic Stanca” Orăştie şi Liceului Teoretic „Aurel 
Vlaicu” Orăştie.   
 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizaŃi şi a devizului  general actualizat, la finalizarea obiectivului de investiŃie 
„Reabilitare, modernizare şi dotare cantina socială, strada Gheorghe Lazăr din 
Municipiul Orăştie”. 
 5.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.276/2018 referitoare la 
aprobarea cererii de finanŃare a proiectului ,,ConstrucŃie şi dotare creşa nouă, strada 
Luminii, nr. 10, Municipiul Orăştie” şi a cheltuielilor aferente (eligibile şi neeligibile). 
 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Anual de AcŃiune privind 
serviciile sociale pe anul 2021 la nivelul municipiului Orăştie. 
 7.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.99/2009 referitoare la 
aprobarea de taxe speciale şi contribuŃii lunare pentru unele servicii prestate de 
Serviciul Public de AsistenŃă Socială Orăştie. 
 8.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L nr.23/2016 referitoare la 
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aprobarea modalităŃilor de identificare a beneficiarilor  de stimulente educaŃionale sub 
forma tichetelor  sociale  în conformitate cu prevederile Legii nr.248/2015 privind 
stimularea participării la învăŃământul preşcolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate. 
 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiŃii “ConstrucŃie bloc de locuinŃe cu 40 
apartament în regim de înălŃime P+3E+M în municipiul Orăştie, str.N.Titulescu, nr.86, 
branşamente/racorduri la utilităŃi, organizare şantier”. 
 10.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaŃie publică a unui spaŃiu aflat 
în proprietatea Municipiului Orăştie situat în imobilul din str.N.Bălcescu nr.18. 
 11.Proiect de hotărâre privind atribuirea cu chirie a unei locuinŃe de necesitate 
situată în str.Plantelor din municipiul Orăştie. 
 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaŃiu situat în Orăştie, 
str.O.Goga, nr.25, ca sediu pentru Partidul AlianŃa pentru Unirea Românilor – 
OrganizaŃia Orăştie. 
 13.Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile situate în intravilanul 
municipiului Orăştie. 
 14.Proiect de hotărâre privind menŃinerea în anul 2021 a salariilor de bază ale 
funcŃionarilor publici şi ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaŃionale 
„AdministraŃie” din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Orăştie şi 
Serviciile publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Orăştie, la nivelul 
aferent lunii decembrie 2020. 
 15.Proiect de hotărâre   privind aprobarea menŃinerii reŃelei şcolare a unităŃilor 
de învăŃământ de stat şi particular preuniversitar din municipiul Orăştie pentru anul 
şcolar 2021 – 2022. 
 16.Proiect de hotărâre privind aprobarea preŃurilor de pornire la licitaŃie pentru 
masa lemnoasă din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Orăştie pentru 
anul 2021. 
 17.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 137/2020 privind aprobarea 
structurii organizatorice – organigrama, a statului de funcŃii al DirecŃiei de AsistenŃă 
Socială a municipiului Orăştie, serviciu public fără personalitate juridică din 
subordinea Consiliului Local al municipiului Orăştie. 
 18.Proiect de hotărâre  privind aprobarea nomenclatorului arhivistic al Primăriei 
Municipiului Orăştie, InstituŃiilor şi Serviciilor subordonate Consiliului local al 
Municipiului Orăştie. 
 19.Proiect de hotărâre privind numirea unei comisii de vânzare a terenurilor 
proprietate privată a municipiului Orăştie. 
 20.Proiect de hotărâre privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al 
Municipiului Orăştie a unui preşedinte de şedinŃă care va conduce şedinŃele în luna 
februarie 2021. 
 21.Informare privind acordarea serviciilor de asistenŃă socială şi utilizarea 
subvenŃiei in anul 2020 de către AsociaŃia Umanitară Renaître România pentru 
unitatea de asistenŃă socială – Centru de zi. 
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 22.Informare privind activitatea asistenŃilor personali desfăşurată în semestrul II 
al anului 2020. 
 În afara ordinii de zi, dl primar propune : 
 23.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor şcolare până la 
sfârşitul anului 2021. 
 24.Proiect de hotărâre privind clasificarea unor imobile în  drumuri  publice 
deschise circulaŃiei publice, de interes local. 
 25.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L nr.143/2020 referitoare la 
desemnarea reprezentanŃilor Consiliului Local al municipiului Orăştie în Consiliile de 
AdministraŃie, în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităŃii şi în Comisia pentru 
prevenirea şi eliminarea violenŃei, a faptelor de corupŃie şi discriminării în mediul 
şcolar şi promovarea interculturalităŃii  ale unităŃilor de învăŃământ preuniversitar din 
municipiul Orăştie pentru anul  şcolar 2020/2021. 
 26.Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al Municipiului Orăştie aprobat prin H.C.L nr.113/2020 - aviz – 
comisia pentru administraŃie locală, juridică şi de disciplină. 
 Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerile ulterioare este supus la vot şi 
aprobat în unanimitate.  
 Preşedintele de şedinŃa arată că este o onoare să conducă prezenta şedinŃa de 
consiliu sunteŃi oameni de mare valoare şi este vârful pe care l-a atins în politică şi 
este onorat să stea la aceeaşi masă şi cu fostul său prieten, pe care îl apreciază pentru 
tenacitatea şi dorinŃa de a reuşi în tot ceea ce şi-a propus în viaŃă. 
 Preşedintele de şedinŃă arată că, întrucât în sală sunt prezenŃi o parte din locatarii 
blocurilor A.N.L din str.Pricazului propune ca în deschiderea şedinŃei să se dea 
cuvântul reprezentantului acestora. 
 Propunerea se supune la vot şi se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Dna Benegui Adriana arată că în şedinŃa consiliului local din luna noiembrie 
2020 a fost pus în discuŃie un proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei 
aferentă locuinŃelor construite prin fonduri A.N.L şi s-a amânat proiectul până la 
primirea unui răspuns din partea AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe. Dânsa arată că, a 
primit răspuns la solicitare atât de la AgenŃia NaŃională pentru LocuinŃe, cât şi de la 
Ministerul Dezvoltării,       într-un timp foarte scurt, de două săptămâni şi au aşteptat 
să vadă ce masuri va lua Primăria, dna Opra Ramona le-a spus că, Primăria nu a 
primit un răspuns oficial. Totodată, doreşte să ştie ce se întâmplă şi de ce le-a fost 
mărită chiria atât de mult, au înŃeles că trebuie să se mărească cu rata inflaŃiei, dar nu 
că a fost mărită în baza Ordinului nr.3519/2020, respectivul ordin precizează că se vor 
mări doar chiriile pentru contractele încheiate după data de 03.08.2020, doar pentru 
construcŃiile noi sau contractele care se vor încheia de la acea dată, nu dânşilor care 
sunt chiriaşi de mai mulŃi ani.   
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, în primul nu este adoptată nicio 
hotărâre de consiliu, proiectul de hotărâre a fost amânat până la primirea unui răspuns 
din partea Ministerului Dezvoltării şi a AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe, s-a primit 
răspuns doar din partea uneia şi aşteptăm şi cel de al doilea răspuns, acesta fiind 
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motivul pentru care nu a fost introdus proiectul de hotărâre pe ordinea de zi. 
 Dna Benegui Adriana arată că, a plătit chiria majorată din luna octombrie 2020, 
de la 242 lei/lună a crescut la 280 lei/lună şi întreabă dacă nu este o hotărâre, în baza a 
ce au fost mărite chiriile. 
 Dl director Costoiu Călin arată că, majorarea chiriilor s-a făcut în baza legii şi 
contractului de închiriere pe care l-au semnat şi însuşit. 
 Dna Benegui Adriana arată că, le-au fost date contractele la semnat în data de 2 
noiembrie, când riscau să rămână fără gaz şi curent, ca altfel nu ar fi semnat acel 
contract. 
 Dl secretar general arată că, analizând juridic această speŃă, întrucât legea este un 
pic ambiguă, în Ńară practica este foarte diversă, unii au mărit, alŃii nu şi din acest 
motiv am cerut punctul de vedere al autorităŃilor ierarhice din domeniu şi când vom 
primi ambele răspunsuri şi în funcŃie de acestea vom vedea cum procedăm, oricum 
chiriile trebuiau mărite cu rate inflaŃiei. 
 Dna Benegui Adriana arată că, reprezentanta Primăriei, dna Opra Ramona nu stă 
de vorba cu dânşii, de aceea au venit în consiliu ca să discute această problemă. 
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, aşa ar fi normal să discute cu dansii, 
dar având în vedere că, nu avem un răspuns pe această speŃă, probabil de aceea nu a 
stat de vorbă cu dânşii. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan arată că, a discutat aceasta speŃă de nenumărate ori 
cu colegii din Primărie, s-a consultat cu colegii P.S.D din consiliul local, ce facem în 
situaŃia aceasta, ce decizie să luam, pentru că, colegii de la compartimentul juridic 
spun că trebuie să respectăm legea şi nu o adresă de ministru, aşa cum au făcut şi cei 
de la Deva şi alte localităŃi, care au aplicat majorarea. Totodată, dânsul arată că, luna 
viitoare va fi introdus pe ordinea de zi proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea 
cuantumului chiriilor, indiferent că vine sau nu adresa, va cere punctul de vedere al 
compartimentului juridic din Primărie, dacă juriştii vor zice că nu este, dânsul va 
propune proiectul de hotărâre în forma care este astăzi, i-a rugat pe colegi să analizeze 
cele două variante, ce spune în lege şi ce scrie în adresele de la minister. De 
asemenea, a discutat şi cu consilierii locali ai P.S.D  
 
această problemă să voteze pentru reducerea şi revenirea la situaŃia iniŃială, în 
condiŃiile acestea urmând a fi returnată diferenŃa sau compensată cu alte obligaŃii 
fiscale, dar nu poate introduce pe ordinea de zi, un proiect de hotărâre care nu are 
avizul compartimentului juridic. 
 Dna Benegui Adriana întreabă când vor putea să cumpere locuinŃele în care stau 
în prezent cu chirie. 
 Dl primar arată că, în momentul de faŃă este depusă documentaŃia la Oficiul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru intabularea locuinŃelor, dar doar pentru 
apartamentele din blocul nr.84. Totodată, arată că, valoarea rezultată în urma vânzării 
nu revine Primăriei, 75-80 % din chirie merge către AgenŃia NaŃională pentru 
LocuinŃe.  
 Dl consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, nu poate să nu observe 
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schimbarea de atitudine a dlui primar, dar e bine totuşi şi în ceasul 12, nu a fost 
abordat până acum subiectul acesta pe care l-am tot adus în discuŃie şi apreciază 
discursul echilibrat şi mieros cumva, însă realitatea spune că, din luna noiembrie li s-a 
aplicat o mărire a chiriei locatarilor blocurilor A.N.L şi fără ca dumnealui să ştie 
despre aceasta, lucru care este greu de crezut. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan arată că, nu a spus că s-au majorat chiriile fără 
acordul dansului sau a colegiilor din Primărie, era o practica prin care   s-au majorau 
automat şi crede că, s-a procedat conform legii.                        
 Dl consilier local Ciora Adrian Sergiu arată că, legea când vorbeşte de stabilirea 
chiriilor face trimitere la ordinul de ministru, deci să se aibă în vedere acest aspect. 
Dacă s-au făcut solicitări pentru clarificarea modului de calculare a chiriei şi de când 
se aplică modificarea stabilită prin ordinul de ministru, atunci practic se poate lua în 
considerare ceea ce spune ministerul, pentru că este abilitat să răspundă, atenŃie ca să 
nu se mai facă confuzie, nu la lege, ci la ordinul de ministru. 
 Dl primar arată că, a trimis-o special pe dna Opra Ramona la Deva la 
compartimentul care se ocupă de locuinŃele A.N.L şi aceştia au majorat chiriile în 
baza Ordinului nr.3519/2020. 
 Dna ec.Opra Ramona arată că, cei de la Deva au aplicat prevederile Ordinului 
nr.3519/2020, iar legea spune că acestea se actualizează anual. 
 Dl consilier Ionică  Mircea arată că, nu Primarul interpretează legea, ci cei de la 
compartimentul juridic, mărirea s-a făcut conform interpretării legii de către 
compartimentul juridic, dacă s-a făcut conform legislaŃiei, dânsul nu vede cum am 
putea face altfel, niciun fel de alte acte nu pot să încalce o lege. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan doreşte să întrebe compartimentul juridic, dacă 
aprobăm hotărârea şi ulterior se vine şi ni se spune că, nu am făcut bine şi am încălcat 
legea, vom plăti ulterior noi? 
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, aşa cum a prezentat anterior, legea 
este ambiguă, de aceea s-a şi cerut punctul de vedere al Ministerului Dezvoltării şi al 
AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe, data viitoare ne vom spune punctul de vedere, iar 
Consiliul local va hotăra în funcŃie de cum crede că este oportun, dar finalitatea va fi 
contenciosul administrativ, hotărârea se poate ataca de către persoanele interesate, 
dacă o consideră nefavorabila dânşilor, iar cea care va decide în final va fi instanŃa de 
judecată.       
 La primul punct al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele 
iniŃierii proiectului de hotărâre privind utilizarea în anul 2021 a excedentului anual al 
bugetului local al municipiului Orăştie. 
 Dna director Jorza Lucia dă citire raportului întocmit de DirecŃia economică. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activităŃi 
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.1/2021 privind utilizarea în anul 2021 a excedentului 
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anual al bugetului local al municipiului Orăştie. 
 La punctul al doilea al ordinii de zi, dl primar arată motivele iniŃierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanŃări rambursabile interne/externe 
în valoare de maximum 15.000.000 lei. 
 Dna director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
activităŃi economico-financiare. 

Dl primar ing.Ovidiu Bălan arată că, aşa cum a mai prezentat şi cu alte ocazii, 
din acel împrumut mare parte din trageri în jur de 80 % s-au făcut pentru proiectul de 
reabilitare termică a blocurilor, noi practic am subvenŃionat locatarii, care este în jurul 
sumei de 8,5 milioane lei, urmând ca, dânşii să ne ramburseze în decurs de 10 ani 
partea lor de contribuŃie la acest proiect. 

Dna director Jorza Lucia arată că, municipalitatea va plăti dobânzi la sumele care 
vor fi trase din împrumut. 

Dl primar arată că, este o modalitate de lucru pe care s-a mers, este practic o 
măsură de siguranŃă  pentru a putea finaliza obiectivele de investiŃii, dar se lucrează la 
un proiect cu finanŃare europeană, astfel încât să putem prinde acest proiect de 
reabilitare a zonei centrale pe o finanŃare externă. Totodată, arată că, vicepremierul 
Dan Barna doreşte implementarea proiectelor care au o maturitate cât mai mare, astfel 
încât să poate fi consumaŃi banii alocaŃi prin granturi în cel mai scurt timp şi să fie 
semnate contractele până în cea de a doua parte a anului. De asemenea, arată că, în 
acest moment ne pregătim pentru aceste finanŃări europene sau împrumuturi, 
deocamdată nu se precizează foarte clar, Guvernul nu a reuşit                      să treacă 
acest proiect de hotărâre, se aşteaptă finalizarea lui şi în anexe vor fi modalităŃile şi 
ghidul de finanŃare, care în momentul de faŃă nu sunt aprobate. Totodată, arată că, este 
încă o şansă să găsim o sursă alternativă pentru proiectul referitor la amenajarea zonei 
centrale, dacă acesta nu va fi eligibil, atunci vom merge pe varianta de a folosi 
împrumutul şi eventual se poate folosi şi pentru alte obiecte de investiŃii. 

Dna director Jorza Lucia arată că, acest împrumut va trebui aprobat de o comisie 
specială care funcŃionează la nivel naŃional, dacă se aprobă, vom putea face trageri 
doar începând cu anul 2022. 

Dl consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, din ceea ce a fost prezentat a 
înŃeles ca bugetul local nu mai are obligaŃie asupra proiectului privind stadionul 
„Mecanica”. 

Dl primar Ovidiu Bălan, arată că, să sperăm că da, am parcurs toate avizele, dar 
nu a fost semnat încă documentul final pentru finanŃare. 

Dl consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, deliberativul decide astăzi 
punerea la dispoziŃia executivului peste 20 de milioane lei, 15 milioane acuma şi încă 
vreo 7 milioane lei. Dânsul vrea să aducă în discuŃie o chestiune de principiu, cât se 
poate de obiectivă şi anume, care era laitmotivul dlui primar în anul 2012, când a 
devenit primar, a contestat permanent împrumuturile şi datoriile pe care le-a găsit în 
Primărie şi se părea că este o practica de „aşa nu”. Dânsul îl întreabă pe dl primar, 
dacă este consecvent în continuare pe o practică de „aşa nu” sau după atâŃia ani de zile 
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de experienŃă a ajuns la concluzia că, poate este nevoie pentru a te dezvolta şi de 
împrumuturi, fiindcă a contestat la acea vreme că predecesorii au apelat la 
împrumuturi. De asemenea, arată că, s-au găsit de foarte multe ori soluŃii alternative, 
aşa cum a prezentat anterior dl primar prin accesarea de fonduri europene, să 
încercăm să mergem în continuare pe logica aceasta, din punctul dânsului de vedere 
nu este o abordare bună, să îndatorăm bugetul local la nivelul acesta, este o vorba de o 
datorie istorică. 

Dna director Jorza Lucia arată că, se poate merge pe un grad de îndatorare de 
până la 30% , conform calculelor estimative în anul 2025 va fi vârful de îndatorare şi 
anume de 17,66 %. În cazul în care nu accesăm acum un alt credit, cei 7 milioane care 
îi avem nefolosiŃi de la lotul II nu îi vom putea folosi. 

Dl consilier local Molocea Mihai Iulian este de părere că, nu este oportun sî 
facem aceasta investiŃie cu bani împrumutaŃi. 

Dl primar ing.Ovidiu Bălan arată că, în urmă cu 8 ani şi jumătate, când a devenit 
primar, datoriile municipalităŃii erau în jur de 220 miliarde lei şi era acolo inclusiv 
lucrările curente, Canalul Morii (23 miliarde lei neplătite şi executate), reabilitări de 
tot felul, de exemplu era contractul de reparaŃii pe străzi, nu doar pe anul respectiv, era 
folosită suma, neplătită şi pe anul următor. Totodată, a fost acel împrumut de 128 
miliarde lei din care în ultimii 8 ani am plătit aproape 128 miliarde lei, rambursarea a 
fost de 60 miliarde şi restul au reprezentant dobânzile, de aceea dânsul a spus că acea 
modalitate de a lua un credit şi de a face străzile şi perioada de 20 de ani de 
rambursare a considerat-o destul de mare, trimestrial ne vine rambursarea şi plata 
dobânzilor, deci acel mod de lucru nu a fost în regulă. De asemenea, arată că, tot ce s-
a făcut în ultimii ani pe contractele-cadru le-am plătit din bugetul local, nu am luat 
împrumuturi pentru contractele-cadru de reparaŃii şi modernizări la drumuri şi am mai 
plătit şi 128 miliarde lei pentru cei dinaintea noastră, dar doreşte să fie responsabil şi 
proiectele pe care le-a început să le ducă la bun sfârşit. Totodată, arată că, dacă există 
o portiŃă să putem accesa fonduri o va face, colegii din Primărie lucrează în momentul 
de faŃă, să vedem dacă putem accesa fonduri pentru acest proiect, suntem campioni pe 
atragerea de fonduri, dacă există o portiŃă, discutăm cu toate lumea, dânsul va apela şi 
la liberali şi la U.S.R-işti şi la U.D.M.R-işti, ca să ajungă şi să obŃină informaŃii, 
pentru că, aici facem administraŃie şi dacă depunem proiecte bune este imposibil să nu 
obŃinem finanŃarea lor. 

Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius întreabă că, să înŃeleagă că, dacă proiectul 
va fi eligibil pe fonduri europene, nu vom mai accesa împrumutul? 

Dl primar precizează că, vom accesa împrumutul, dar nu vom face trageri din 
acesta, deci nu vom plăti dobânzi. 

Dna director Jorza Lucia arată că, la proiectele de reabilitare a blocurilor, cât s-a 
putut am plătit din bugetul local, deci am avut buget pe împrumuturi pentru aceste 
sume şi anul acesta şi anul trecut, dar în aceleaşi timp am avut în bugetul local sume 
prevăzute pentru aceste obiective de investiŃii, cat am putut am plătit de acolo. 

Dl primar ing.Ovidiu Bălan afirmă că, de exemplu şi pe proiectul cu zona 
centrala am plătit până în prezent aproape 20 de miliarde lei, lucruri care nu se văd, 8 
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miliarde s-au plătit doar pe partea de relocări de reŃele, ENEL le scoate la licitaŃie cu 
operatorii lor, nu le facem noi le plătim lor doar ce avem de modificat pe zona 
centrală, am demolat clădirile, am plătit proiectele tehnice. De asemenea, arată că, s-a 
lucrat la înlocuirea reŃelelor de canalizare, la parcarea aflată în incinta SC Activitatea 
Goscom SA, se lucrează pentru introducerea reŃelelor în subteran, ENEL-ul introduce 
pe cheltuiala lor reŃelele şi iluminatul stradal. Totodată, este aprobat proiectul pentru 
introducerea şi înlocuirea reŃelelor de gaze naturale, ei le fac pe banii lor, am anticipat 
toate aceste lucrări şi se lucrează pe aceste proiecte de acum 5 ani. De asemenea, 
mâine se va semna proiectul pentru străzile N.Bălcescu şi N.Iorga şi se va da ordinul 
de începere a lucrărilor în momentul în care temperatura o va permite, deci proiectele 
sunt extrem de complexe şi de aceea trebuie mers în paralel cu toate lucrările, de 
aceea suntem limitaŃi şi de termene şi de finanŃări. 

Dl consilier local Bulz Dionisie menŃioneză că, doreşte să îi amintească că acum 
8 ani, când a devenit primar, era în urma unor ani în care bugetele erau cu mult mai 
mici şi a fost nevoie de împrumut pentru a se putea face lucrări şi din această cauză a 
găsit acele datorii. 

Dl primar arată că, în urmă cu 8 ani, Primăria avea accesate fonduri de 5 
milioane de euro, acum avem fonduri de 40 milioane de euro accesate, să facem o 
comparaŃie, deci se putea şi atuncea, de exemplu Municipiul Vulcan şi-a modernizat 
zona centrală prin finanŃarea pe fonduri europene. Dânsul arată că, trebuie să 
continuăm dacă vrem să dezvoltăm localitatea şi trebuie să atragem fonduri, sunt 16 
milioane pe granturi şi 13 milioane pe împrumuturi, de aceea trebuie să mergem pe 
două direcŃii, dacă nu sunt eligibili pe fonduri, atunci să putem merge pe varianta de 
împrumut. Totodată, precizează că, cele mai grele proiecte au fost cele pe reabilitarea 
termică a blocurilor, cu cea mai mare alocare financiară, unde a trebuit să plătim 50 de 
miliarde lei. 

Dl consilier local Molocea Mihai arată că, dl primar a vorbit foarte frumos, are 
toate pârghiile şi toate informaŃiile, s-a discutat de împrumuturi şi de finanŃări 
europene, dar certitudinea de astăzi în faŃa căreia este pus consiliul local  este 
aprobarea unui împrumut de 15 milioane de lei fără a ştii dacă există oportunitatea sau 
posibilitatea de a atrage fonduri europene şi dacă nu putem atrage acele fonduri, nu 
vede oportun să realizăm o investiŃie de o asemenea dimensiune din bugetul local, nu 
ştim ce se va putea întâmpla pe viitor şi modul în care va afecta bugetul local acest 
împrumut. 

Dl consilier local Iordăchescu Nicolae consideră că, nimic în viaŃă nu se poate 
face fără un pic de sacrificiu şi acest împrumut este mai mult ca un tampon pentru 
administraŃie, în situaŃia în care nu reuşim să accesam fonduri şi în plus trebuie să 
finalizăm proiectele pe care le-am început, deci trebuie să facem un efort în acest 
sens.                                   
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 11 voturi „pentru”, 6 voturi 
„împotrivă”, iar 2 consilieri s-au abŃinut de la vot. 
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 Se adoptă Hotărârea nr.2/2021 privind aprobarea contractării unei finanŃări 
rambursabile interne/externe în valoare de maximum 15.000.000 lei. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea casării unor mijloace fixe aflate în administrarea Şcolii 
Gimnaziale „Dominic Stanca” Orăştie şi Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu” Orăştie. 
 Dna director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activităŃi 
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 şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.3/2021 privind aprobarea casării unor mijloace fixe 
aflate în administrarea Şcolii Gimnaziale „Dominic Stanca” Orăştie şi Liceului 
Teoretic „Aurel Vlaicu” Orăştie. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, dl primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaŃi şi a devizului  
general actualizat, la finalizarea obiectivului de investiŃie „Reabilitare, modernizare şi 
dotare cantina socială, strada Gheorghe Lazăr din Municipiul Orăştie”. 
 Dna director Oltean Mihaela dă citire raportului întocmit de DirecŃia Publică de 
AsistenŃă Socială Orăştie. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei pentru 
activităŃi economico-financiare. 
 Dl consilier local Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru urbanism şi 
amenajarea teritoriului, protecŃie mediu şi turism, proiectul de hotărâre a fost avizat 
favorabil. 
 Dl consilier local Molocea Mihai Iulian întreabă dacă, devizul şi proiectul tehnic 
nu sunt toate acele informaŃii pe care le ai la început, să ştii de ce ai nevoie în acel 
proiect?. 
 Dna director Oltean Mihaela, răspunde că, aşa este, numai că, pe parcursul 
derulării investiŃiei apar tot felul de lucrări neprevăzute. 
 Dl consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, nu ştie să fi modificat în 
consiliul local devize generale şi proiecte tehnice. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin arată că, suma ar fi trebuit adusă la 
cunoştinŃa consiliului local şi aprobată înainte de începerea investiŃiei, nu la sfârşit, 
fiindcă se ştia de ce mai este nevoie, nu după ce s-a finalizat lucrarea, facem recepŃia 
şi venim cu ea în consiliu să mai cerem bani. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan arată că, nu facem şedinŃă de consiliu pentru fiecare 
dispoziŃie de şantier. 
 Dna director Oltean Mihaela arată că, valoarea iniŃială a proiectului a fost de 
2.450.000 lei, în urma licitaŃiilor şi chiar a dispoziŃiilor de şantier, valoarea 
obiectivului de investiŃii a scăzut la 2.306.000 lei, singura diferenŃă este că unele 
cheltuieli au trecut de pe eligibile pe neeligibile, pentru că, un buget într-un proiect 
este foarte strict conturat, achiziŃia de lucrări a venit per total sub preŃul iniŃial.    
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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 şi aprobat cu 17 voturi „pentru”, iar 2 
consilieri locali s-au abŃinut de la vot. 
 Se adoptă Hotărârea nr.4/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizaŃi şi a devizului general actualizat, la finalizarea obiectivului de investiŃie 
„Reabilitare, modernizare şi dotare cantina socială, strada Gheorghe Lazăr din 
Municipiul Orăştie”. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea HCL nr.276/2018 referitoare la aprobarea cererii de 
finanŃare a proiectului ,,ConstrucŃie şi dotare creşa nouă, strada Luminii, nr.10, 
Municipiul Orăştie” şi a cheltuielilor aferente (eligibile şi neeligibile). 
 Dna director Oltean Mihaela prezintă raportul întocmit de DirecŃia Publică de 
AsistenŃă Socială Orăştie. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activităŃi 
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.5/2021 privind modificarea HCL nr.276/2018 
referitoare la aprobarea cererii de finanŃare a proiectului ,,ConstrucŃie şi dotare creşa 
nouă, strada Luminii, nr.10, Municipiul Orăştie” şi a cheltuielilor aferente (eligibile şi 
neeligibile). 
 La punctul 6 al ordinii de zi, dl primar expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea Planului Anual de AcŃiune privind serviciile sociale pe 
anul 2021 la nivelul municipiului Orăştie. 
 Dna director Oltean Mihaela prezintă raportul întocmit de DirecŃia Publică de 
AsistenŃă Socială Orăştie. 
 Dna consilier local Giurgiu Margareta dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru învăŃământ, sănătate, activităŃi social-culturale şi culte. 
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.6/2021 privind aprobarea Planului Anual de AcŃiune 
privind serviciile sociale pe anul 2021 la nivelul municipiului Orăştie. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele iniŃierii proiectului 
de hotărâre privind modificarea HCL nr.99/2009 referitoare la aprobarea de taxe 
speciale şi contribuŃii lunare pentru unele servicii prestate de Serviciul Public de 
AsistenŃă Socială Orăştie. 
 Dna director Oltean Mihaela dă citire raportului întocmit de DirecŃia Publică de 
AsistenŃă Socială Orăştie. 
 Dna consilier Cîndea LenuŃa Aurelia arată că, în comisia pentru administraŃie 
locală, juridică şi de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
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 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, potrivit art.139, alin.(6) din 
Codul administrativ aprobat prin O.U.G nr.57/2019, proiectele de hotărâre cu privire 
la persoane se vor lua întotdeauna prin vot secret. În consecinŃă,   dl secretar general 
propune o pauză de 10 minute pentru a se întocmi buletinele de vot.  
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 După pauză, dl secretar general Teodor Iordan prezintă buletinul de vot şi explică 
procedura după care se va desfăşura votul.   
  În continuare, d-l secretar general înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, 
fiecărui consilier local, câte un buletin de vot pentru alegerea membrilor comisiei de 
verificare a cererilor depuse de persoanele care doresc să beneficieze de serviciile 
rezidenŃiale oferite în cadrul Complexului de servicii pentru vârstnici, care intră în 
cabina special amenajată, apoi introduce buletinul de vot în urnă. Cabina de vot şi 
urna se află în faŃa consilierilor locali.   
 După încheierea votării, preşedintele de şedinŃă procedează la deschiderea urnei 
în faŃa consilierilor locali, deschide fiecare buletin de vot şi le arată cum s-a votat, 
apoi îl pune pe masa prezidiului. 
 Apoi, preşedintele de şedinŃă şi dl secretar general procedează la numărarea 
voturilor în public şi întocmesc procesul verbal constatator al rezultatului votării, 
arătând că cei 19 consilieri locali prezenŃi, iar membrii comisiei propuşi au obŃinut 
fiecare câte 19 voturi „pentru”. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Este adoptată Hotărârea nr.7/2021 privind modificarea HCL nr.99/2009 
referitoare la aprobarea de taxe speciale şi contribuŃii lunare pentru unele servicii 
prestate de Serviciul Public de AsistenŃă Socială Orăştie. 
 La punctul 8 al ordinii de zi, dl primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre modificarea H.C.L nr.23/2016 referitoare la aprobarea modalităŃilor de 
identificare a beneficiarilor de stimulente educaŃionale sub forma tichetelor  sociale  
în conformitate cu prevederile Legii nr.248/2015 privind stimularea participării la 
învăŃământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate. 
 Dna director Oltean Mihaela prezintă raportul întocmit de DirecŃia Publică de 
AsistenŃă Socială Orăştie. 
 Dl consilier local Iordăchescu Nicolae arată că, în comisia pentru servicii publice 
şi comerŃ, muncă şi protecŃie socială, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, potrivit art.139, alin.(6) din Codul 
administrativ aprobat prin O.U.G nr.57/2019, proiectele de hotărâre cu privire la 
persoane se vor lua întotdeauna prin vot secret. În consecinŃă,   dl secretar general 
propune o pauză de 10 minute pentru a se întocmi buletinele de vot.  
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 După pauză, dl secretar general Teodor Iordan prezintă buletinul de vot şi explică 
procedura după care se va desfăşura votul.   
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  În continuare, d-l secretar general înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, 
fiecărui consilier local, câte un buletin de vot pentru alegerea dnei Popescu Vasilica, 
inspector în cadrul DirecŃiei Publice de AsistenŃă Socială Orăştie, responsabil cu 
implementarea prevederilor Legii nr.248/2015, care va identifica toŃi copii eligibili, cu 
vârsta cuprinsă între 3-6 ani din comunitate, prin corelarea listelor de copii care sunt 
înscrişi într-o unitate de învăŃământ preşcolar, lista beneficiarilor de alocaŃie pentru 
susŃinerea familiei, alocaŃie de stat şi alte beneficii, care intră în cabina special 
amenajată, apoi introduce buletinul de vot în urnă. Cabina de vot şi urna se află în faŃa 
consilierilor locali.   
 După încheierea votării, preşedintele de şedinŃă procedează la deschiderea urnei 
în faŃa consilierilor locali, deschide fiecare buletin de vot şi le arată cum s-a votat, 
apoi îl pune pe masa prezidiului. 
 Apoi, preşedintele de şedinŃă şi dl secretar general procedează la numărarea 
voturilor în public şi întocmesc procesul verbal constatator al rezultatului votării, 
arătând că cei 19 consilieri locali prezenŃi au votat, iar dna Popescu Vasilica a obŃinut 
19 voturi „pentru”. 
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Se adoptă Hotărârea nr.8/2021 privind modificarea H.C.L nr.23/2016 referitoare 
la aprobarea modalităŃilor de identificare a beneficiarilor  de stimulente educaŃionale 
sub forma tichetelor  sociale  în conformitate cu prevederile Legii nr.248/2015 privind 
stimularea participării la învăŃământul preşcolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiŃii “ConstrucŃie bloc de locuinŃe cu 40 
apartament în regim de înălŃime P+3E+M în municipiul Orăştie, str.N.Titulescu, nr.86, 
branşamente/racorduri la utilităŃi, organizare şantier”. 
 Dna ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
activităŃi economico-financiare. 
 Dl consilier Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru urbanism şi amenajarea 
teritoriului, protecŃie mediu şi turism, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, doreşte să aducă în discuŃie o 
situaŃie, fiindcă tot s-a vorbit de locuinŃe A.N.L şi că sunt foarte multe cereri este bine 
că se va face un nou bloc A.N.L şi este de părere că, numărul cererilor pentru locuinŃe 
de serviciu nu va fi aşa de mare. De aceea poate se găsesc soluŃii sau modalităŃi prin 
care pot fi propuse celor care locuiesc deja în blocurile A.N.L şi care îndeplinesc 
criteriile pentru locuinŃe de serviciu, să se mute în acel bloc şi astfel s-ar elibera 
apartamente în blocurile A.N.L pentru restul populaŃiei. 
 Dl director Costoiu Călin arată că, legea este foarte clară, locuinŃele de serviciu 
sunt cu destinaŃie specială şi trebuie îndeplinite anumite criterii pentru a fi eligibil. 
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 Dna ec.Opra Ramona arată că, s-a luat legătura cu persoanele care s-ar încadra 
pentru locuinŃe de serviciu, dar aceştia nu doresc să se mute din locuinŃele A.N.L în 
cele de serviciu. 
 Dl secretar general este de părere că, nu doresc să se mute, deoarece locuinŃele 
de serviciu nu se pot cumpăra, spre deosebire de locuinŃele A.N.L.      
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.9/2021  privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiŃii “ConstrucŃie bloc de 
locuinŃe cu 40 apartament în regim de înălŃime P+3E+M în municipiul Orăştie, 
str.N.Titulescu, nr.86, branşamente/racorduri la utilităŃi, organizare şantier”. 
 La punctul 10 al ordinii de zi, dl primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind închirierea prin licitaŃie publică a unui spaŃiu aflat în proprietatea 
Municipiului Orăştie situat în imobilul din str.N.Bălcescu nr.18. 
 Dna ec.Opra Ramona dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 Dna consilier local Cîndea LenuŃa Aurelia prezintă raportul de avizare al 
comisiei pentru administraŃie locală, juridică şi de disciplină. 
 Dl consilier local Bota Adrian arată că, în anumite zone unde nu există locuri de 
parcare, cei interesaŃi să fie preveniŃi cu privire la acest aspect, fiindcă peste drum de 
acest spaŃiu este un magazin care comercializează furaje, care atunci când primeşte 
marfă, se îngreunează circulaŃia în zonă, dânsul îl înŃelege pe comerciant, că nu poate 
face altcumva aprovizionarea.      
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.10/2021 privind închirierea prin licitaŃie publică a 
unui spaŃiu aflat în proprietatea Municipiului Orăştie situat în imobilul din 
str.N.Bălcescu nr.18. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre  privind atribuirea cu chirie a unei locuinŃe de necesitate situată în 
str.Plantelor din municipiul Orăştie. 
 Dna ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 Dna consilier local Cîndea LenuŃa Aurelia arată că, în comisia pentru 
administraŃie locală, juridică şi de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat 
favorabil. 
 
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.11/2021  privind atribuirea cu chirie a unei locuinŃe de 
necesitate situată în str.Plantelor din municipiul Orăştie. 
 La punctul 12 al ordinii de zi, dl primar expune motivele iniŃierii proiectului de 
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hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaŃiu situat în Orăştie, str.O.Goga, nr.25, 
ca sediu pentru Partidul AlianŃa pentru Unirea Românilor – OrganizaŃia Orăştie. 
 Dna ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 Dna consilier local Cîndea LenuŃa Aurelia dă citire raportului de avizare al 
comisiei pentru administraŃie locală, juridică şi de disciplină. 
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.12/2021 privind aprobarea închirierii unui spaŃiu 
situat în Orăştie, str.O.Goga, nr.25, ca sediu pentru Partidul AlianŃa pentru Unirea 
Românilor – OrganizaŃia Orăştie. 
 În continuare, dl primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
alipirea unor imobile situate în intravilanul municipiului Orăştie. 
 Dl director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 Dna consilier local Cîndea LenuŃa Aurelia arată că, în comisia pentru 
administraŃie locală, juridică şi de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat 
favorabil. 
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.  
 Se adoptă Hotărârea nr.13/2021 privind alipirea unor imobile situate în 
intravilanul municipiului Orăştie. 
 La punctul 14 al ordinii de zi, dl primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre  privind menŃinerea în anul 2021 a salariilor de bază ale funcŃionarilor publici 
şi ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaŃionale „AdministraŃie” din 
Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Orăştie şi Serviciile publice 
subordonate Consiliului Local al Municipiului Orăştie, la nivelul aferent lunii 
decembrie 2020. 
 Dl Terchet Narcis prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie Publică 
Locală – Compartiment Resurse umane. 
 Dna consilier local Cîndea LenuŃa Aurelia dă citire raportului de avizare al 
comisiei pentru administraŃie locală, juridică şi de disciplină. 
 
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.14/2021 privind menŃinerea în anul 2021 a salariilor 
de bază ale funcŃionarilor publici şi ale personalului contractual din cadrul familiei 
ocupaŃionale „AdministraŃie” din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 
Orăştie şi Serviciile publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Orăştie, la 
nivelul aferent lunii decembrie 2020.   
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele iniŃierii proiectului de 
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hotărâre privind aprobarea menŃinerii reŃelei şcolare a unităŃilor de învăŃământ de stat 
şi particular preuniversitar din municipiul Orăştie pentru anul şcolar 2021 – 2022. 
 Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 Dna consilier local Giurgiu Margareta arată că, în comisia pentru învăŃământ, 
sănătate, activităŃi social-culturale şi culte, proiectul de hotărâre a fost avizat 
favorabil. 
  Dl secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.15/2021 privind aprobarea menŃinerii reŃelei şcolare a 
unităŃilor de învăŃământ de stat şi particular preuniversitar din municipiul Orăştie 
pentru anul şcolar 2021 – 2022. 
 La punctul 16 al ordinii de zi, dl primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea preŃurilor de pornire la licitaŃie pentru masa lemnoasă din 
fondul forestier proprietatea publică a municipiului Orăştie pentru anul 2021. 
 Dl director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 Dl ing.Cătăniciu Virgil, responsabil fond forestier in cadrul Regiei Publice 
Locale Ocolul Silvic „Valea Orăştiei” R.A Orăştie oferă informaŃii detaliate cu privire 
la volumul de masă lemnoasă şi la preŃurile de pornire la licitaŃie. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei pentru 
activităŃi economico-financiare. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin întreabă dacă preŃurile s-au modificat 
sau sunt la aceeaşi valoare ca şi anul trecut. I se răspunde de către dl ing.Cătăniciu 
Virgil care arată că, preŃurile minime de pornire la licitaŃie, nu au fost modificate, 
fiind la valoarea practicată în anul anterior. 
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.16/2021  privind aprobarea preŃurilor de pornire la 
licitaŃie pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietatea publică a municipiului 
Orăştie pentru anul 2021. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea HCL nr.137/2020 privind aprobarea structurii 
organizatorice – organigrama, a statului de funcŃii al DirecŃiei de AsistenŃă Socială a 
municipiului Orăştie, serviciu public fără personalitate juridică din subordinea 
Consiliului Local al municipiului Orăştie. 
 Dl Terchet Narcis prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie Publică 
Locală – Compartiment Resurse umane. 
 Dna consilier local Cîndea LenuŃa Aurelia arată că, în comisia pentru 
administraŃie locală, juridică şi de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat 
favorabil. 
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 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.17/2021  privind modificarea HCL nr.137/2020 privind 
aprobarea structurii organizatorice – organigrama, a statului de funcŃii al DirecŃiei de 
AsistenŃă Socială a municipiului Orăştie, serviciu public fără personalitate juridică din 
subordinea Consiliului Local al municipiului Orăştie. 
 La punctul 18 al ordinii de zi, dl primar expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea nomenclatorului arhivistic al Primăriei Municipiului 
Orăştie, InstituŃiilor şi Serviciilor subordonate Consiliului local al Municipiului 
Orăştie. 
 Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 Dna consilier Cîndea LenuŃa Aurelia dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru administraŃie locală, juridică şi de disciplină. 
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.18/2021 privind aprobarea nomenclatorului arhivistic 
al Primăriei Municipiului Orăştie, InstituŃiilor şi Serviciilor subordonate Consiliului 
local al Municipiului Orăştie. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele iniŃierii proiectului 
de hotărâre  privind numirea unei comisii de vânzare a terenurilor proprietate privată a 
municipiului Orăştie. 
 Dl director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 Dna consilier local Cîndea LenuŃa Aurelia arată că, în comisia pentru 
administraŃie locală, juridică şi de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat 
favorabil. 
 Preşedintele de şedinŃă solicită consilierilor locali să facă propuneri nominale 
pentru alegerea membrilor comisiei de vânzare a terenurilor proprietate privată a 
municipiului Orăştie. 
 Dl consilier local Ciora Adrian Sergiu îl propune pe dl consilier local Suciu 
Nicolae Ilie. 
 Dna consilier local Cîndea LenuŃa Aurelia îi propune pe dnii consilieri locali Jula 
Radu Ioan, Iordăchescu Nicolae Constantin Ioan şi Hendrea Ovidiu Cristian. 
 Dl consilier local Secui Adrian Iulian îl propune pe dl consilier local Zvîncă 
Mihai Caius.    
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, potrivit art.139, alin.(6) din Codul 
administrativ aprobat prin O.U.G nr.57/2019, proiectele de hotărâre cu privire la 
persoane se vor lua întotdeauna prin vot secret. În consecinŃă,   dl secretar general 
propune o pauză de 10 minute pentru a se întocmi buletinele de vot.  
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
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hotărâre este de 10 voturi. 
 După pauză, dl secretar general Teodor Iordan prezintă buletinul de vot şi explică 
procedura după care se va desfăşura votul.   
  În continuare, dl secretar general înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, 
fiecărui consilier local, câte un buletin de vot pentru alegerea membrilor de vânzare a 
terenurilor proprietate privată a municipiului Orăştie, care intră în cabina special 
amenajată, apoi introduce buletinul de vot în urnă. Cabina de vot şi urna se află în faŃa 
consilierilor locali.   
 După încheierea votării, preşedintele de şedinŃă procedează la deschiderea urnei 
în faŃa consilierilor locali, deschide fiecare buletin de vot şi le arată cum s-a votat, 
apoi îl pune pe masa prezidiului. 
 Apoi, preşedintele de şedinŃă şi dl secretar general procedează la numărarea 
voturilor în public şi întocmesc procesul verbal constatator al rezultatului votării, 
arătând că cei 19 consilieri locali prezenŃi au votat fiind înregistrate următoarele 
rezultate : Jula Radu Ioan – 19 voturi „pentru”, Iordăchescu Nicolae Constantin Ioan – 
19 voturi „pentru”, Hendrea Ovidiu Cristian – 19 voturi „pentru”, Suciu Nicolae Ilie – 
19 voturi „pentru” şi Zvîncă Mihai Iulian – 19 voturi „pentru”. 
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adopta Hotărârea nr.19/2020 privind numirea unei comisii de vânzare a 
terenurilor proprietate privată a municipiului Orăştie. 
 La punctul 20 al ordinii de zi, dl primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al Municipiului Orăştie a 
unui preşedinte de şedinŃă care va conduce şedinŃele în luna februarie 2021. 
 Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 Dna consilier local Cîndea LenuŃa Aurelia dă citire raportului de avizare al 
comisiei pentru administraŃie locală, juridică şi de disciplină. 
 Preşedintele de şedinŃă solicită consilierilor locali să facă propuneri nominale 
pentru alegerea consilierului local care va conduce şedinŃele din luna februarie 2021. 
 Dna consilier local Cîndea LenuŃa Aurelia o propune pe dna consilier Bota 
Mirela Nicoleta. 
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea propunerii şi a 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Propunerea dnei consilier local Cîndea LenuŃa Aurelia se supune la vot şi se 
aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Este adoptată Hotărârea nr.20/2021 privind alegerea dintre membrii Consiliului 
Local al Municipiului Orăştie a unui preşedinte de şedinŃă care va conduce şedinŃele 
în luna februarie 2021. 
 În continuare, dna director Oltean Mihaela dă citire informării privind acordarea 
serviciilor de asistenŃă socială şi utilizarea subvenŃiei in anul 2020 de către AsociaŃia 



 18 

Umanitară Renaître România pentru unitatea de asistenŃă socială – Centru de zi. 
 La punctul 22 al ordinii de zi, dna director Oltean Mihaela prezintă informarea 
privind activitatea asistenŃilor personali desfăşurată în semestrul II al anului 2020. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor şcolare până la sfârşitul anului 2021. 
 Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în urma discuŃiilor purtate comisia 
pentru activităŃi economico-financiare, a avizat modificarea cuantumului bursei de 
performanŃă de la 200 lei/lună la 500 lei/lună, restul propunerilor de majorare nu au 
fost avizate. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie face următoarele propuneri de modificare a 
cuantumului burselor, după cum urmează : burse sociale – 150 lei/lună, burse de 
studiu – 200 lei/lună, burse de merit – 250 lei/lună şi burse de performanŃă - 500 
lei/lună. Totodată, arată că, deoarece în Hotărârea Guvernului nr.1064/2020 scrie că 
acest minim de 100 lei se aplică pe durata anului şcolar 2020-2021 sunt câteva luni 
septembrie, octombrie, noiembrie şi decembrie 2020, unde au fost achitat un cuantum 
redus. Având în vedere că, în luna ianuarie este aceeaşi echipă de bursieri şi atunci 
propune ca pe luna ianuarie 2021 cuantumul să fie cât îl stabilim în urma discuŃiilor 
plus diferenŃele de pe cele 4 luni, de exemplu, dacă bursa socială se stabileşte la 100 
lei/lună,  de la 60 lei/lună cât este în prezent până la 100 lei este o diferenŃă de 40 
lei/luna înmulŃit cu 4 luni reiese o diferenŃă de 160 lei, deci doar pentru luna ianuarie. 
Ulterior, din luna februarie, când echipa de bursieri se mai schimbă, fiindcă se adaugă 
cei din clasa a V-a şi a IX-a, să se meargă pe cuantumul pe care îl vom stabili prin 
hotărâre. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius doreşte să facă următoarele amendamente 
cu privire la cuantumul burselor, bursa de performanŃă să fie 500 lei/lună, la fel cum a 
propus şi comisia pentru activităŃi economico-financiare, iar pentru restul propune 
următoarele cuantumuri, după cum urmează :  bursa de merit – 175 lei/lună, bursa de 
studiu – 150 lei/lună şi bursa socială – 125 lei/lună. 
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, dacă este un cuantum prevăzut în 
bugetul local şi cuantumul burselor este mai mic, vor beneficia un număr mai mare de 
elevi, dacă cuantumul este mai mare, atunci vor beneficia mai puŃini elevi. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie este de părere că, în această situaŃie vom prevede 
o suma mai mare în bugetul local pentru acordarea burselor. 
 Dl primar arată că, până acum ştiam pe ce ne bazăm, dar pe anul acesta este 
destul de greu să estimam ce se va întâmpla, care va fi gradul de încasare a veniturilor 
la bugetul local. 
 Dl consilier local Ionică Mircea arată că, al doilea amendament al dlui consilier 
local Bulz Dionisie, nu ar însemna foarte mult 40 lei x 4 luni = 160 lei/elev care se va 
plăti o singură dată, dar celelalte propuneri ar însemna destul de mult 25 x 12 este 
deja o sumă mult mai mare.  
 Dl director Costoiu Calin arată că, Hotărârea Guvernului nr.1064/2020 a fost 



 19 

aprobată în data de 4 decembrie, dată la care aveam deja aprobate bursele, din punctul 
său de vedere, nu se pot acorda burse retroactiv. 
 Dl consilier local Iordăchescu Nicolae arată că, nu ştie dacă este corect  şi bine, 
ca într-o lună să stabilim un anumit nivel şi în restul lunilor să avem alte valori, dacă 
tot dorim să ajutăm aceşti copii, care au beneficiat de burse  şi nu sunt după dorinŃele 
dumneavoastră, putem să împărŃim suma de 160 lei la cele 12 luni ale anului 2021. 
 Dl secretar general arată că, în semestrul al doilea nu sunt aceeaşi bursieri. 
 Dl consilier local Ionică Mircea este de părere că, faŃă de valorile propuse iniŃial, 
cu excepŃia bursei de performanŃă, cuantumul să crească cu 10 lei pe fiecare bursă şi 
atunci va rezulta o creştere de 120 lei/an.      
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan arată că, creşterea impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul 2021, nu acoperă majorarea burselor. 
 Dl consilier local Ciora Adrian Sergiu este de părere că, trebuie să punem 
învăŃământul pe primul loc, consideră că, propunerea colegiilor de U.S.R ar fi cea mai 
oportună pentru celelalte trei categorii de burse, nu este o majorare mare şi sunt copii 
merituoşi pentru care municipalitatea poate să facă ceva. 
 Dl consilier Jula Radu Ioan arată că, bursele se vor dubla faŃă de cuantumul 
actual, ele ori cum vor creste având în vedere prevederile H.G nr.1064/2020. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan arată că, din majorarea impozitelor şi taxelor locale 
nu se va acoperi plata burselor şi consideră că, este oportună propunerea U.S.R, 
trebuie să încurajăm performanŃa, pe partea de social avem alte măsuri prin care ii 
putem sprijini. 
 Dl consilier local Ionică Mircea arată că, bursele sociale merg la o anumita 
condiŃie de elevi, care risipesc acei bani, nu iau media 10 la purtate după semestrul I şi 
atunci fiindcă bugetul rămâne acelaşi pe acel an, bugetul se aprobă pe an 
calendaristic, iar bursele pe anul şcolar în condiŃiile date. Totodată, arată că, pentru 
bursele de studiu, elevul trebuie să aibă media 7 şi venitul pe membru de familie este 
foarte mare, peste 2.000 lei/lună.  
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan arată că, anul trecut pentru burse am avut prevăzut în 
buget  aproape 4 miliarde lei, la valorile pe care le-a propus prin proiectul de hotărâre 
vom ajunge la 8 miliarde, depăşesc toate majorările de impozite şi taxe locale care le-
am făcut pentru acest an, deci este de părere că, trebuie să încurajăm performanŃa.  
 Dl consilier local Bota Adrian arată că, având în vedere discuŃiile şi părerile 
expuse, care sintetizează celelalte amendamente propuse anterior, dânsul propune 
următoarele cuantumuri : bursa de merit 150 lei/lună, bursa de studiu – 120 lei/lună şi 
bursa socială – 100 lei/lună.         
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
amendamentelor şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Amendamentul comisiei pentru activităŃi economico-financiare este supus la vot 
şi aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Amendamentul dlui consilier local Bulz Dionisie se supune la vot fiind 
consemnate 6 voturi „pentru”, iar 13 consilieri s-au abŃinut de la vot.  
 Amendamentul dlui consilier local Bota Adrian este supus la vot şi aprobat cu 
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unanimitate de voturi. 
 Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat cu 
unanimitate de voturi. 
 Se adopta Hotărârea nr.21/2021 privind aprobarea cuantumului burselor şcolare 
până la sfârşitul anului 2021. 
 La punctul 24 al ordinii de zi, dl primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind clasificarea unor imobile în  drumuri  publice deschise circulaŃiei 
publice, de interes local. 
 Dl director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 Dna consilier local Cîndea LenuŃa Aurelia arată că, în comisia pentru 
administraŃie locală, juridică şi de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat 
favorabil. 
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.22/2021 privind clasificarea unor imobile în  drumuri  
publice deschise circulaŃiei publice, de interes local. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre  privind modificarea H.C.L nr.143/2020 referitoare la desemnarea 
reprezentanŃilor Consiliului Local al municipiului Orăştie în Consiliile de 
AdministraŃie, în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităŃii şi în Comisia pentru 
prevenirea şi eliminarea violenŃei, a faptelor de corupŃie şi discriminării în mediul 
şcolar şi promovarea interculturalităŃii  ale unităŃilor de învăŃământ preuniversitar din 
municipiul Orăştie pentru anul  şcolar 2020/2021. 
 Dna consilier local Giurgiu Margareta dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie propune pe dl consilier local Molocea Mihai 
Iulian în locul dlui consilier local Petre Radu OnuŃ. 
  Dl secretar general Teodor Iordan arată că, potrivit art.139, alin.(6) din Codul 
administrativ aprobat prin O.U.G nr.57/2019, proiectele de hotărâre cu privire la 
persoane se vor lua întotdeauna prin vot secret. În consecinŃă,   dl secretar general 
propune o pauză de 10 minute pentru a se întocmi buletinele de vot.  
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 După pauză, dl secretar general Teodor Iordan prezintă buletinul de vot şi explică 
procedura după care se va desfăşura votul.   
  În continuare, dl secretar general înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, 
fiecărui consilier local, câte un buletin de vot pentru desemnarea unui reprezentant al 
Consiliului local Orăştie în Consiliul de administraŃie al Liceului Teoretic „A.Vlaicu” 
Orăştie, apoi introduce buletinul de vot în urnă. Cabina de vot şi urna se află în faŃa 
consilierilor locali.   
 După încheierea votării, preşedintele de şedinŃă procedează la deschiderea urnei 
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în faŃa consilierilor locali, deschide fiecare buletin de vot şi le arată cum s-a votat, 
apoi îl pune pe masa prezidiului. 
 Apoi, preşedintele de şedinŃă şi dl secretar general procedează la numărarea 
voturilor în public şi întocmesc procesul verbal constatator al rezultatului votării, 
arătând că cei 19 consilieri locali prezenŃi au votat fiind înregistrate următoarele 
rezultate : dna consilier local Giurgiu Margareta – 12 voturi „pentru” şi dl consilier 
local Molocea Mihai Iulian – 6 voturi „pentru”, iar un vot a fost nul. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot si aprobat in unanimitate. 
 
 Este adoptată Hotărârea nr.23/2021 privind modificarea H.C.L nr.143/2020 
referitoare la desemnarea reprezentanŃilor Consiliului Local al municipiului Orăştie în 
Consiliile de AdministraŃie, în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităŃii şi în 
Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenŃei, a faptelor de corupŃie şi 
discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităŃii  ale unităŃilor de 
învăŃământ preuniversitar din municipiul Orăştie pentru anul  şcolar 2020/2021. 
 La punctul 26 al ordinii de zi, dl primar expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
Municipiului Orăştie aprobat prin H.C.L nr.113/2020. 
 Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 Dna consilier local Cîndea LenuŃa Aurelia arată că, în comisia pentru 
administraŃie locală, juridică şi de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat 
favorabil. 
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.24/2021 privind completarea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Orăştie aprobat prin H.C.L 
nr.113/2020. 
 În încheierea şedinŃei, dl secretar general Teodor Iordan arată că, potrivit Codului 
administrativ indemnizaŃiile consilierilor locali sunt până la 10% din indemnizaŃia 
primarului, iar interpretarea corectă a  acestor prevederi este că, această indemnizaŃie 
de 10%, să fie obligatoriu pentru o şedinŃă de consiliu, ordinară şi una de comisie. 
Deci cine nu vine la şedinŃa în plen şi este absent la şedinŃa comisiilor sau invers, nu 
va primi indemnizaŃia pentru luna respectivă. În urmă cu două zile a fost publicat 
Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi AdministraŃiei nr.25/2021 în 
care este prevăzută şi o formulă de calcul a indemnizaŃiei în funcŃie de numărul 
şedinŃelor de consiliu, adică consilierul va primi indemnizaŃia, dar proporŃional cu 
numărul şedinŃelor din luna respectivă. Dacă sunt mai multe şedinŃe de consiliu, de 
exemplu două şi a fost prezent doar la una şi la una de comisii, atunci va primi doar 5 
%. 
 Dl consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, referitor la faptul că, are unele 
îndoieli vis-a-vis de anumite informaŃii care sunt prezentate în şedinŃele de consiliu, 
au fost situaŃii şi o spune de faŃă cu dl secretar general, care este un profesionist, are o 
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viaŃă întreagă în domeniu şi de foarte multe ori fără a avea pregătire juridică, aducea 
în discuŃie o situaŃie şi ne spunea de ce nu se poate, iar dumnealui are întotdeauna 
argumentele legale. Ulterior, de foarte multe ori a căutat şi şi-a dat seama că se puteau 
face anumite lucruri pe o altă portiŃă, pe care nu ştie dacă intenŃionat sau nu erau puse 
în discuŃie, dar a întâlnit situaŃii în contrar celor expuse şi şi-a dat seama că se putea şi 
în alt mod, în administraŃie nu este nimic „bătut in cuie”, încât să zici, gata e adevărat 
ce s-a prezentat, până nu te convingi că, într-adevăr este aşa, de aceea suntem aici să 
cercetăm şi să deliberăm în consecinŃă. 
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, pe această temă, există un principiu 
de ordin general juridic, în dreptul civil există un principiu care spune că, tot ce nu 
este interzis este permis. În dreptul administrativ nu este aşa, ca să adopŃi o hotărâre 
trebuie să ai întotdeauna o bază legală, trebuie motivat pe un anumit articol sau 
articole dintr-un anumit act normativ. 
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
            Preşedinte de şedinŃă,                                               Secretar General,                                                
                 jr.BOTA Adrian                                         jr.Teodor IORDAN 


