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          ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
MUNICIPIUL ORĂŞTIE 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 09 martie 2023 cu ocazia ședinței extraordinare convocată de 
îndată a Consiliului local al municipiului Orăștie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu o zi înainte de data stabilită. 
 Din totalul de 19 consilieri locali în funcție la ședință sunt prezenți               
14 consilieri locali. Lipsesc motivat consilierii locali Bota Mirela Nicoleta, Sava 
Nicoleta și Kadar Alexandru Gheorghe, care participă la sesiunea de formare 
dedicată aleșilor locali aflați la primul mandat organizată de Asociația 
Municipiilor din România și nemotivat consilierii locali Ardelean Dana Alina și 
Depcia Gheorghe Sorin. 
 La ședință participă viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian, secretar general 
Călin Costoiu și funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului. 
 Dl secretar general Călin Costoiu precizează că, procesul verbal al ședinței 
extraordinare din data de 16 februarie 2023 și procesul verbal al ședinței ordinare 
din data de 23 februarie 2023 au fost puse la dispoziția consilierilor locali și 
întreabă dacă există obiecții cu privire la acestea.  
 Procesele verbale sunt supuse la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.  
 Președintele de ședință, dl consilier local Petre Radu Onuț prezintă următorul 
proiect al ordinii de zi :   
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor 
pentru obiectivul de investiții “Dotarea cu mobilier, materiale didactice și 
echipamente TIC a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe 
din Municipiul Orăștie”. 
 Președintele de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, care este aprobat 
în unanimitate. 
 La punctul înscris pe ordinea de zi sunt prezentate motivele inițierii 
proiectului de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor 
pentru obiectivul de investiții “Dotarea cu mobilier, materiale didactice și 
echipamente TIC a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe 
din Municipiul Orăștie”. 
 Dna șef birou Doboș Carmen dă citire raportului întocmit de Biroul Strategii, 
Dezvoltare Durabilă și Relații Internaționale. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei 
pentru activități economico-financiare. 
 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian propune modificarea art.2, care va 
avea următorul cuprins „Se aprobă cheltuielile aferente implementării acestui 
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proiect în cuantum de 7.148.302,02 lei fără TVA, echivalent a 1.453.231,82 euro 
(cursul Inforeuro aferent lunii noiembrie 2022, 1 EUR=4,9189lei), respectiv 
8.506.479,40 lei cu TVA, echivalent a 1.729.345,87 (cursul Inforeuro aferent lunii 
noiembrie 2022, 1 EUR=4,9189lei), din care : 
 - valoarea cheltuielilor eligibile este de 8.479.823,40 lei cu TVA, echivalent 
a 1.723.926,77 euro (cursul Inforeuro aferent lunii noiembrie 2022,                         
1 EUR=4,9189lei) 
 - valoarea cheltuielilor neeligibile este de 26.656,00  lei cu TVA, echivalent 
a 5.419,09 euro cu TVA (cursul Inforeuro aferent lunii noiembrie 2022,                  
1 EUR=4,9189lei), conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre”. 
 Dl secretar general Călin Costoiu precizează faptul că, amendamentul a fost 
înregistrat și depus la secretarul general.  
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
amendamentului și a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Amendamentul este supus la vot și aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Dl secretar general arată că, în urma aprobării amendamentului pe cale de 
consecință se va modifica și anexa la proiectul de hotărâre. 
 Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot și aprobat în 
unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.45/2023 privind aprobarea depunerii proiectului și a 
cheltuielilor pentru obiectivul de investiții “Dotarea cu mobilier, materiale 
didactice și echipamente TIC a unităților de învățământ preuniversitar și a 
unităților conexe din Municipiul Orăștie”.  
 În încheierea ședinței, dl consilier local Bota Adrian solicită să fim informați 
și să știm cine este persoana care administrează pagina de Facebook a Primăriei 
Municipiului Orăștie și dorește ca aceasta să fie chemată la următoarea ședință a 
Consiliului local, sa o cunoaștem și noi. 
 Dl secretar general Călin Costoiu precizează că, acest lucru ține de Primar, 
fiind în aparatul propriu al acestuia.    
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
        Președinte de ședință,                                                         Secretar General,                                    
         PETRE Radu Onuț                                       jr.Călin COSTOIU 


