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           ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 Încheiat astăzi, 29 septembrie 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 18 consilieri locali din totalul de           19 
consilieri locali în funcție. Lipsește dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin.  
 La ședință participă viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian, secretar general Călin 
Costoiu, directori și funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.  
 Președintele de ședința, dl consilier local Ionică Mircea arată că, înainte de a trece la 
dezbătarea ordinii de zi a ședinței, vom începe cu un moment deosebit, care nu s-a mai 
petrecut în municipiul Orăștie, și anume premierea elevului Alexandru Raul Todoran și a 
profesorului Daniel Popa. Dânsul menționează că, va fi greu să mai avem un elev ca 
Alexandru Raul Todoran, care să repete aceste performanțe evident are și profesorul un 
merit, însă de data aceasta copilul este cel decisiv.    
 Dl secretar general Călin Costoiu dă citire Hotărârii Consiliului Local nr.162/2022 
privind alocarea unor sume de bani din bugetul local al Municipiului Orăștie pe anul 
2022 pentru premierea elevului Todoran Alexandru – Raul și a profesorului Daniel Popa, 
care au obținut distincții la olimpiadele și concursurile naționale și internaționale. 
 Președintele de ședință precizează că, prin această premiere comunitatea locala își 
exprimă recunoștința pentru performantele excepționale obținute de profesorul Daniel 
Popa, care constant are rezultate la concursurile și olimpiadele școlare cu elevii pe care îi 
pregătește și a reușit prin informatică să performeze, și de elevul Alexandru Raul 
Todoran, nu știm dacă vom mai avea un asemenea elev, care să atingă aceste 
performanțe, le mulțumește, iar comunitatea le este recunoscătoare pentru tot ce au făcut 
prin obținerea acestor rezultate. 
 În continuare, dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian arată că, în lipsa dlui primar, 
care este plecat în delegație oficială în orașul înfrățit Helmstedt – Germania îi revine 
deosebita plăcere a premierii elevului Alexandru Raul Todoran, ne mândrim că avem un 
asemenea elev în comunitatea noastră și îi felicită pe părinții lui Alexandru, pentru 
sprijinul moral și financiar acordat fiului lor. 
 
 De asemenea, dl viceprimar îl premiază pe dl profesor Daniel Popa și îi înmânează 
o diplomă de merit în semn de recunoaștere și de apreciere pentru rezultatele deosebite 
obținute în activitatea didactică și pentru ridicarea prestigiului comunității locale. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie îi felicita pe cei doi premianți pentru rezultatele 
deosebite obținute și știe câtă muncă este în spatele acestor premii și le dorește succes pe 
mai departe. De asemenea, se bucura că s-a „dezghețat” un pic atitudinea de premiere a 
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celor care au rezultate în învățământ, în urma cu câțiva ani, prin anii 2012 - 2013 s-au 
făcut niște premieri, dânsul a inițiat un proiect de hotărâre care a fost aprobat, iar în baza 
acesteia să se facă premierea elevilor și a profesorilor îndrumători, la momentul respectiv 
s-a aplicat, dar în anul următor nu s-au mai prevăzut bani pentru premierea elevilor și 
profesorilor cu rezultate la olimpiadele și concursurile județene și naționale. Dânsul arată 
că, trebuie să ne gândim pe viitor în legătură cu acest aspect și va veni cu un proiect de 
hotărâre în cursul anului viitor, dar până atunci să prevedem în bugetul local al anului 
viitor sume pentru asemenea premieri, fiindcă este foarte important ca, elevul care 
muncește și are rezultate, să simtă ca este într-adevăr apreciat. 
 Dna director economic Jorza Lucia intervine și menționează faptul că, în urma cu 
trei ani a avut loc premierea elevilor care au obținut rezultate la olimpiadele la care au 
participat.  
 Președintele de ședință, dl consilier local Ionică Mircea 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 redistribuirii unor sume în cadrul bugetului 
instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022. 
 3.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la H.C.L nr.277/2017 
referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a cimitirelor 
municipale din Orăştie şi stabilirea taxelor şi tarifelor percepute pentru lucrările specifice 
din cadrul acestora. 
 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe construite din 
fonduri ANL situate în blocul nr.82 și bl.nr.84 din str.Pricazului, municipiul Orăștie 
solicitat de titularul contractului de închiriere. 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuințe 
construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.82, apartamentul nr.4 din municipiul 
Orăştie, str.Pricazului. 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat 
având ca obiect Sinagoga din municipiul Orăștie situată în str.Cetății, nr.1, care expiră în 
luna octombrie 2022.  

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal și a 
Regulamentului Local de Urbanism – „Construire locuințe familiale, 
branșamente/racorduri la utilități, operațiuni notariale privind circulația imobiliară”, 
Municipiul Orăștie, str.Pricazului, f.n. 
 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal și a 
Regulamentului Local de Urbanism – „Clădire depozitare și anexă administrativă”, 
Municipiul Orăștie, str.Unirii, f.n. 
 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – 
„Construire locuință familială, realizare împrejmuire, branșamente la utilități”, 
Municipiul Orăștie, strada dr.Ioan Mihu, nr.9A. 
 10.Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului  cu nr. cadastral 67530 situat 
în intravilanul Municipiului Orăștie, Str. Nicolae Titulescu f.n și aprobarea unui partaj 
voluntar fără sultă. 
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 11.Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L nr.153/2022 referitoare la 
constatarea situației juridice a unui teren situat in intravilanul Municipiului Orăştie. 
 12.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 : 
  13. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a 
cheltuielilor pentru obiectivul de investiții “Renovarea energetică moderată a clădirilor 
rezidențiale multifamiliale din Municipiul Orăștie, județul Hunedoara”. 
 Președintele de ședință, dl consilier local Ionică Mircea propune : 
 14. „Întrebări-interpelări”.  
 Proiectul ordinii de zi împreună cu completarea ulterioară este supus la vot și 
aprobat în unanimitate. 
 La primul punct al ordinii sunt prezentate motivele inițierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea rectificării bugetului  local al municipiului Orăștie 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 viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian menționează că, urmare a adresei 
19330/26.09.2022 a Direcției Finanțelor Publice Hunedoara prin care s-a alocat suma de 
126,00 mii lei și în acest sens propune rectificarea bugetului local atât la partea de 
venituri, cât și la partea cheltuieli cu această sumă pentru trimestrul III. 
 Dl consilier local Suciu Nicolae Ilie arată că din cele prezentate de dna director 
Jorza Lucia a înțeles că s-a retras o sumă de la Liceul Tehnologic „N.Olahus”, fiindcă au 
fost prea mulți și ar solicită unele lămuriri în acest sens. 
 Dna director Jorza Lucia precizează faptul că, s-a retras suma care a fost alocată la 
începutul anului cu destinația „sume prevăzute pentru finanțarea copiilor cu cerințe 
educaționale speciale”, în urma raportării care au făcut-o către Inspectoratul Școlar, se 
pare că au mai putini copii cu cerințe speciale și în urma analizării situației s-a constatat 
că, suma alocată inițial este mai mare și până la finalul anului nu se va cheltui toată suma 
și atunci s-a făcut această retragere, au mai fost situații de acest gen și la alte unități 
școlare și cu siguranță vor mai fi.    
 Dl secretar general Călin Costoiu precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
amendamentului și a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Amendamentul dlui viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian se supune la vot și se 
aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Dl secretar general arată că, în urma aprobării amendamentului bugetul local al 
municipiului Orăștie se va rectifica prin majorare atât la venituri, cât și la cheltuieli cu 
suma de 491,00 mii lei. 
 Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot și aprobat în unanimitate.     
 Se adoptă Hotărârea nr.177/2022 privind aprobarea rectificării bugetului  local al 
municipiului Orăștie pe anul 2022. 
 La punctul al doilea al ordinii de zi sunt arătate motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea redistribuirii unor sume în cadrul bugetului instituțiilor 
publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022. 
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 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 Zvîncă Mihai Iulian întreabă dacă banii prevăzuți în bugetul 
Spitalului există sau nu. I se răspunde de către dna director economic Jorza Lucia care 
precizează că, bugetul este un pic dezechilibrat, acesta este constituit din două părți, 
secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, atunci când încasările din secțiunea 
de funcționare sunt mai mari decât cheltuielile,  atunci din aceasta se transfera la partea 
de dezvoltare. Prin rectificarea bugetară de luna trecută am retras de pe secțiunea de 
dezvoltare o anumită sumă, în momentul de față veniturile lor proprii pe care le-am fi 
putut muta de pe secțiunea de dezvoltare pe secțiunea de funcționare nu sunt în veniturile 
anului curent, ci se regăsesc în excedentul anului trecut și atunci a trebuit să reglăm 
bugetul, să reîntregim partea de venituri. 
 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.178/2022  privind aprobarea redistribuirii unor sume în 
cadrul bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe 
anul 2022. 
 În continuare sunt expuse motivele inițierii proiectului de hotărâre privind 
modificarea anexei nr.2 la H.C.L nr.277/2017 referitoare la aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcționare a cimitirelor municipale din Orăştie şi stabilirea taxelor şi 
tarifelor percepute pentru lucrările specifice din cadrul acestora. 
 Dna ec.Opra Ramona 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 consilier local Iordăchescu Nicolae Constantin Ioan dă citire raportului de 
avizare al comisiei pentru servicii și comerț, muncă și protecție socială. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius menționează faptul că, a studiat problema, 
taxa propusă pentru depunerea la capelă a defunctului este mare, se ajunge să se 
plătească 300 lei/eveniment și in acest sens propune o taxă de        200 lei/eveniment și 
taxa pentru întreținerea cimitirelor să rămână la nivelul actual. Totodată, consideră că, 
atunci când este criză nu trebuie mărită nicio taxă, în tarile dezvoltate a fost scăzut 
TV.A.-ul la utilități, în schimb noi creștem o taxă. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie arată că, nu înțelege de ce trebuie să creștem aceste 
taxe, fiindcă nu tragem pe cei avuți, ci pe cei care au un deces, amendamentul propus de 
dl consilier local Zvîncă Mihai Caius este foarte bun. Dânsul menționează că, la ședința 
comisiei pentru activități economico-financiare s-a solicitat să vină un angajat din partea 
administrației cimitirelor, care să ofere unele lămuriri, s-a primit o hârtie și ar fi dorit să 
știe care este nivelul de încasări, din calculele dlui consilier local Zvîncă Mihai Caius, 
cheltuielile sunt de 1.000 lei/lună cu energia electrica, sunt mai mult de 10 
evenimente/lună ca să se acopere cheltuielile din această taxă, trebuie să ne gândim la 
persoanele cu venituri reduse și care au un deces în familie și trebuie să achite 300 
lei/eveniment. 
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 Dl consilier local Jula Radu Ioan intervine și precizează că există cheltuieli nu doar 
cu energia electrică, încălzirea capelei se face cu gaz metan.  
 Dl consilier local Bulz Dionisie ar fi dorit să îl întrebe pe angajatul care ar fi trebuit 
să vină la ședință, care este bilanțul dintre venituri și cheltuieli și solicită ca pentru 
ședința viitoare să se comunice pe e-mail care este situația încasărilor și a cheltuielilor 
aferente capelei. 
 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian consideră că, majorarea taxei pentru 
depunerea decedatului la capelă este justificată, au crescut cheltuielile de funcționare 
aferente acesteia, ne dorim ca aceasta să fie întreținută la standarde cât mai ridicate, în 
cazul cimitirelor la fel, să fie cosite, să fie îngrijite, trebuie ținut cont de faptul că, sunt 
cheltuieli de tot felul, iar materialele s-au scumpit. Totodată, precizează că, se primește 
un ajutor de la stat care este de 6100 lei, iar aceste taxe au fost stabilite începând cu anul 
2017, în tot acest timp nu au fost modificate și până la urma dacă nu le majorăm diferența 
o vom plăti tot noi din bugetul local. 
 Dna consilier local Giurgiu Margareta arată că, în urma cu câteva zile a avut un 
deces în familie, a plătit la capelă taxa de 60 lei/zi, iar fiindcă înhumarea a avut loc la 
cimitirul din Deva, au trebuit să achite o taxă de 1000 lei în acest sens.   
 Dl secretar general Călin Costoiu precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
amendamentului și a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Amendamentul dlui consilier local Zvîncă Mihai Caius se supune la vot fiind 
consemnate 7 voturi „pentru”, un vot „împotrivă”, iar 10 consilieri locali s-au abținut de 
la vot. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat cu 12 voturi „pentru”,          5 
voturi „împotrivă”, iar un consilier local s-a abținut de la vot. 
 Se adoptă Hotărârea nr.179/2022 privind modificarea anexei nr.2 la H.C.L 
nr.277/2017 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a 
cimitirelor municipale din Orăştie şi stabilirea taxelor şi tarifelor percepute pentru 
lucrările specifice din cadrul acestora. 
 La punctul 4 al ordinii de zi sunt prezentate motivele inițierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea unui schimb de locuințe construite din fonduri ANL situate în blocul 
nr.82 și bl.nr.84 din str.Pricazului, municipiul Orăștie solicitat de titularul contractului de 
închiriere. 
 Dna ec.Opra Ramona dă citire raportului 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 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.180/2022 privind aprobarea unui schimb de locuințe 
construite din fonduri ANL situate în blocul nr.82 și bl.nr.84 din str.Pricazului, municipiul 
Orăștie solicitat de titularul contractului de închiriere. 
 În continuare sunt prezentate motivele inițierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuințe construită prin fonduri ANL situată în blocul 
nr.82, apartamentul nr.4 din municipiul Orăştie, str.Pricazului. 
 Dna ec.Opra Ramona dă citire raportului întocmit de Direcția Tehnică. 
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 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia prezintă raportul de avizare al comisiei 
pentru administrație locală, juridică și de disciplină. 
 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 se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Se adoptă Hotărârea nr.181/2022  privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei 
locuințe construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.82, apartamentul nr.4 din 
municipiul Orăştie, str.Pricazului. 
 La punctul 6 al ordinii de zi sunt expuse motivele inițierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat având ca obiect Sinagoga 
din municipiul Orăștie situată în str.Cetății, nr.1, care expiră în luna octombrie 2022. 
 Dl ing.Cornea Cornel prezintă raportul întocmit de Direcția Tehnică. 
 Dna consilier local Giurgiu Margareta arată că, în comisia pentru învățământ, 
sănătate, activități social-culturale și culte, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 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.182/2022  privind aprobarea prelungirii duratei 
contractului de comodat având ca obiect Sinagoga din municipiul Orăștie situată în 
str.Cetății, nr.1, care expiră în luna octombrie 2022. 
 În continuare, sunt prezentate motivele inițierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism – 
„Construire locuințe familiale, branșamente/racorduri la utilități, operațiuni notariale 
privind circulația imobiliară”, Municipiul Orăștie, str.Pricazului, f.n. 
 Dl ing.Tudorașcu Mircea dă citire raportului întocmit de Direcția Arhitect-șef. 
 Dl consilier local Petre Radu Onuț prezintă raportul de avizare al comisiei pentru 
urbanism și amenajarea teritoriului, protecție mediu și turism. 
 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.183/2022 privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal și a 
Regulamentului Local de Urbanism – „Construire locuințe familiale, 
branșamente/racorduri la utilități, operațiuni notariale privind circulația imobiliară”, 
Municipiul Orăștie, str.Pricazului, f.n. 
 La punctul 8 al ordinii de zi sunt arătate motivele inițierii proiectului de hotărâre  
privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism – 
„Clădire depozitare și anexă administrativă”, Municipiul Orăștie, str.Unirii, f.n. 
 Dl ing.Tudorașcu Mircea prezintă raportul întocmit de Direcția Arhitect-șef. 
 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 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.184/2022 privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal 
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și a Regulamentului Local de Urbanism – „Clădire depozitare și anexă administrativă”, 
Municipiul Orăștie, str.Unirii, f.n. 
 În continuare sunt expuse motivele inițierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – „Construire locuință familială, realizare 
împrejmuire, branșamente la utilități”, Municipiul Orăștie, strada dr.Ioan Mihu, nr.9A. 
 Dl ing.Tudorașcu Mircea prezintă raportul întocmit de Direcția Arhitect-șef. 
 Dl consilier local Petre Radu Onuț dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
urbanism și amenajarea teritoriului, protecție mediu și turism. 
 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.185/2022 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu 
– „Construire locuință familială, realizare împrejmuire, branșamente la utilități”, 
Municipiul Orăștie, strada dr.Ioan Mihu, nr.9A. 
 La punctul 10 al ordinii de zi sunt prezentate motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind dezlipirea imobilului  cu nr. cadastral 67530 situat în intravilanul 
Municipiului Orăștie, Str. Nicolae Titulescu f.n și aprobarea unui partaj voluntar fără 
sultă. 
 Dl ing.Tudorașcu Mircea dă citire raportului întocmit de Direcția Arhitect-șef. 
 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 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.186/2022 privind dezlipirea imobilului  cu           nr. 
cadastral 67530 situat în intravilanul Municipiului Orăștie, Str. Nicolae Titulescu f.n și 
aprobarea unui partaj voluntar fără sultă. 
 În continuare sunt arătate motivele inițierii proiectului de hotărâre privind 
completarea H.C.L nr.153/2022 referitoare la constatarea situației juridice a unui teren 
situat in intravilanul Municipiului Orăştie. 
 Dl jr.Fleșeriu Ciprian 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 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.187/2022 privind completarea H.C.L nr.153/2022 referitoare 
la constatarea situației juridice a unui teren situat in intravilanul Municipiului Orăştie. 
 La punctul 12 al ordinii de zi sunt expuse motivele inițierii proiectului de hotărâre 
hotărâre privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al Municipiului Orăștie a unui 
președinte de ședință care va conduce ședințele în luna octombrie 2022. 
 Dl jr.Fleșeriu Ciprian prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație Publică 
Locală. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia arată că, în comisia pentru administrație 
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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 octombrie 2022. 
 
 Dl consilier local Suciu Nicolae Ilie o propune pe dna consilier local Giurgiu 
Margareta. 
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea propunerii și a 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Propunerea dlui consilier local Suciu Nicolae Ilie se supune la vot și se aprobă cu 
unanimitate de voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și este aprobat în unanimitate. 
 Este adoptată Hotărârea nr.188/2022 privind alegerea dintre membrii Consiliului 
Local al Municipiului Orăștie a unui președinte de ședință care va conduce ședințele în 
luna octombrie 2022. 
 La punctul 13 al ordinii de zi sunt prezentate motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a cheltuielilor pentru 
obiectivul de investiții “Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale 
multifamiliale din Municipiul Orăștie, județul Hunedoara”. 
 Dl director Stănilă Marius dă citire raportului întocmit de Biroul Dezvoltare Locală 
și Proiecte. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități economico-
financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl 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. 
 Se adoptă Hotărârea nr.189/2022  privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și 
a cheltuielilor pentru obiectivul de investiții “Renovarea energetică moderată a clădirilor 
rezidențiale multifamiliale din Municipiul Orăștie, județul Hunedoara”. 
 La ultimul punct al ordinii de zi, „Întrebări-interpelări”, dl consilier local Bulz 
Dionisie întreabă de ce nu se poate stabili ca acest punct, să apară în ordinea de zi a 
fiecărei ședințe de consiliu, la alte unități administrative există așa ceva. 
 Dl secretar general Calin Costoiu precizează că, nu dânsul este inițiatorul ordinii de 
zi, dar s-a reținut ideea.  
 În încheierea ședinței, dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian dorește să invite 
consilierii locali, sâmbătă, începând cu ora 17 la sala Astra la manifestarea dedicată 
persoanelor care au împlinit 50 de căsătorie neîntreruptă.   
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
             Președinte de ședință,                                                 Secretar General,                                    
             prof.IONICĂ Mircea                                                 jr.Călin COSTOIU 


