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          ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 16 decembrie 2021 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. 
 La apelul nominal al președintelui de ședință sunt prezenți 17 din totalul de 19 
consilieri locali. Lipsește dl consilier local Luca Constantin, iar                dl consilier 
local Molocea Mihai Iulian și-a înaintat demisia din funcția de consilier local începând 
cu data de 26 noiembrie 2021.  
 La ședință participă primar Ovidiu Bălan, viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian, 
secretar general Teodor Iordan, funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, procesul verbal al ședinței ordinare 
din data de 25 noiembrie 2021 a fost pus la dispoziția consilierilor locali și întreabă dacă 
există obiecții cu privire la acesta. Întrucât nu există obiecții procesul verbal este supus la 
vot și aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Președintele de ședință, dl consilier local Secui Adrian Iulian prezintă următorul 
proiect al ordinii de zi :   
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului 
Orăștie pe anul 2021. 
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului instituțiilor 
publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021. 
 3.Proiect de hotărâre privind completarea Programului anual al achizițiilor publice 
pentru anul 2021 aprobat prin HCL nr.78/2021. 
 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea destinației unor terenuri situate în 
prelungirea străzii Dealul Bemilor ca amplasamente pentru operațiuni de umplere cu 
materiale inerte provenite din activități de construcții și demolări. 
 5.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier 
local al dlui  MOLOCEA MIHAI IULIAN şi declararea ca vacant a locului de consilier 
local.  
 Proiectul ordinii de zi este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 La primul punct al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele 
inițierii proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului  local al 
municipiului Orăștie pe anul 2021. 
 
 Dna director Jorza Lucia dă citire raportului întocmit de Direcția economică. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități economico-
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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 și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.213/2021 privind aprobarea rectificării bugetului  local 
al municipiului Orăștie pe anul 2021. 
 La punctul al doilea al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau 
parțial din venituri proprii pe anul 2021. 
 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 viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian propune completarea proiectului de hotărâre 
cu un nou articol, respectiv nr.2 și care va avea următorul cuprins : „La partea de venituri 
se aprobă redistribuirea unor sume, și anume se suplimentează prevederile bugetare la 
capitolul 4210 „Subvenții de la bugetul de stat”, subcapitolul 421070 „Subvenții de la 
bugetul de stat către instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii 
necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile”, cu 
suma de 209,76 mii lei și se diminuează cu suma de 209,76 mii lei prevederile bugetare 
la capitolul 4810 „Sume primite de UE/alți donatori în contul plăților efectuate”, 
subcapitolul 48100101 „Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent”.”  
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea amendamentului și 
a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Amendamentul dlui viceprimar se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 
 Dl secretar general precizează faptul că, în urma aprobării amendamentului, 
celelalte articole se vor renumerota în mod corespunzător.  
 Proiectul de hotărâre în forma modificată și completată este supus la vot și aprobat 
în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.214/2021 privind aprobarea rectificării bugetului instituțiilor 
publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021.   
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind completarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2021 
aprobat prin HCL nr.78/2021. 
 Dna Ardean Tatiana prezintă raportul întocmit de Direcția tehnică – Compartiment 
Achiziții publice. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 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 și se aprobaă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.215/2021 privind completarea Programului anual al 
achizițiilor publice pentru anul 2021 aprobat prin HCL nr.78/2021. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de 
hotărâre  privind aprobarea destinației unor terenuri situate în prelungirea străzii Dealul 
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Bemilor ca amplasamente pentru operațiuni de umplere cu materiale inerte provenite din 
activități de construcții și demolări. 
 Dl ing.Stănilă Marius dă citire raportului întocmit de Direcția tehnică – Biroul 
Dezvoltare Locală și Proiecte. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia prezintă raportul de avizare al comisiei 
pentru administrație locală, juridică și de disciplină. 
 Dl consilier local Suciu Nicolae Ilie consideră că, este un lucru bun că s-a găsit o 
altă locație și că s-a închis celălalt loc de depozitare din prelungirea străzii 9 Mai, dar la 
acesta din urmă nu s-au făcut lucrări de acoperire, așa cum prevăd normele în vigoare și 
din această cauză mai sunt persoane care duc în continuare gunoaie acolo. În ceea ce 
privește noua locație, s-a prezentat că se vor depozita doar materiale de construcții, dar 
Primăria a dus crengi, care nu sunt materiale de construcții, deci lucrurile ar trebui să fie 
clare pentru toată lumea, să se știe clar ce se poate depune și spațiul ar trebui îngrădit și 
păzit, altfel s-ar putea să se întâmple exact ce s-a întâmplat la vechea groapă de 
depozitare. 
 Dl consilier local Bota Adrian este de părere ca, având în vedere că, se va permite 
depozitarea de materiale rezultate din construcții și probabil vor fi cetățeni care vor duce 
și alte tipuri de materiale decât cele permise, dorește să reamintească ca a propus 
montarea unor camere de supraveghere pe str.Plantelor, sunt 6 sau 7 luni de când a 
solicitat acest lucru, acestea ar fi mai mult decât necesare, fiindcă pe acolo vor trece 
mașinile vor duce deșeurile în Dealul Bemilor. 
 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian menționează faptul că, au fost făcute 
demersuri în acest sens, dar sunt anumite etape care trebuie parcurse. 
 Dl director Stănilă Marius intervine și precizează faptul că, abia săptămâna trecută a 
fost obținut avizul de la ENEL, am trimis documentele imediat după aprobarea achiziției, 
zilnic am dat telefoane pentru a se urgenta lucrurile. Dl director precizează faptul că, 
achiziția camerelor s-a făcut, mai este necesară achiziția contorului care se va monta pe 
stâlp, după care va urma montarea camerelor. 
 Dl consilier local Bota Adrian arată că, s-ar putea cu această ocazie să se monteze 
camere și la groapa de gunoi, care ar fi de mare ajutor, decât să angajăm personal care să 
păzească locația. 
 Dl director Stănilă Marius precizează faptul că, în zona respectivă este nevoie de o 
sursă de alimentare cu energie și semnal pentru camere, iar în zonă nu este fibra optică. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin consideră că, Primăria ar trebui să facă un 
anunț în mass-media locală, inclusiv la postul Radio Color prin care cetățenii să fie 
anunțați de noua locație și precizat ce fel de deșeuri pot fi depozitate, iar cu privire la 
locația din str.9 Mai să se comunice că aceasta a fost închisa și este interzisă depozitarea 
oricăror tipuri de deșeuri.   
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.216/2021 privind aprobarea destinației unor terenuri situate 
în prelungirea străzii Dealul Bemilor ca amplasamente pentru operațiuni de umplere cu 
materiale inerte provenite din activități de construcții și demolări. 
 La ultimul punct al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii 
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proiectului de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier 
local al dlui MOLOCEA MIHAI IULIAN şi declararea ca vacant a locului de consilier 
local. 
 Dl secretar general Teodor Iordan prezintă raportul întocmit de Direcția 
Administrație Publică Locală. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia arată că, în comisia pentru administrație 
locală, juridică și de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 9 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.217/2021 privind constatarea încetării de drept a 
mandatului de consilier local al dlui MOLOCEA MIHAI IULIAN şi declararea ca vacant 
a locului de consilier local. 
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
            Președinte de ședință,                                                    Secretar General,                                    
         ing.SECUI Adrian Iulian                                           jr.Teodor IORDAN 


