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           ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 26.02.2018 cu ocazia şedinŃei extraordinare a Consiliului local al 
municipiului Orăştie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 3 zile înainte de data stabilită. 
 La şedinŃă sunt prezenŃi 14 din cei 19 consilieri. Lipsesc consilierii locali Chira 
Adriana, Molocea Mihai Iulian, Petre Radu OnuŃ, Popa Dorin Ioan şi Sechi Dan 
Mihail. 
 La şedinŃă participă viceprimar łambă Alin Adam, secretar Teodor Iordan şi 
mass-media locală. 
 Întrucât procesul verbal al şedinŃei de îndată din data de 14.02.2018  a fost pus la 
dispoziŃia consilierilor, d-l secretar întreabă dacă există obiecŃii cu privire la acesta. 
Întrucât nu există obiecŃii acesta este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Preşedintele de şedinŃă, d-l consilier łambă Alin Adam prezintă următorul 
proiect al ordinii de zi :   
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcŃionare al Serviciului Public de AsistenŃă Socială al Municipiului Orăştie. 
 2.Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul 
Orăştie, str.Luminii, nr.10 în două loturi distincte. 
 3.Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul 
Orăştie, str.Unirii, nr.30 în două loturi distincte. 
 4.Proiect de hotărâre privind constatarea situaŃiei  juridice a unui  teren  
intravilan  situat  pe raza Municipiului Orăştie. 
 5.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la HCL 
nr.18/2018 referitoare la atestarea apartenenŃei la domeniul public al municipiului 
Orăştie a terenurilor aferente unor străzi.  
 Proiectul ordinii de zi este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 La primul punct al ordinii de zi sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare al Serviciului 
Public de AsistenŃă Socială al Municipiului Orăştie. 
 D-na director Oltean Mihaela dă citire raportului întocmit de Serviciul Public de 
AsistenŃă Socială. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 8 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.47/2018  privind aprobarea Regulamentului de 
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organizare şi funcŃionare al Serviciului Public de AsistenŃă Socială al Municipiului 
Orăştie. 
 La punctul 2 al ordinii de zi sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Orăştie, str.Luminii, nr.10 în 
două loturi distincte. 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l consilier Bulz Dionisie arată că, ar trebui să se corecteze în Cartea funciară 
cu această ocazie adresa terenului, care este înregistrat pe str.Luminii, iar În fapt 
acesta are ieşire către str.C.D.Gherea. 
 D-l director Costoiu Călin arată că, în documentaŃia aferentă proiectului privind 
realizarea unei creşe, adresa imobilului este pe str.Luminii, nr.10 şi este dificil să 
modificăm adresa acestuia din actele depuse, ulterior după finalizarea proiectului se 
va proceda la modificarea adresei din Cartea funciară. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 13 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.48/2018 privind dezmembrarea imobilului situat in 
municipiul Orăştie, str.Luminii, nr.10 în două loturi distincte. 
 În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
dezmembrarea imobilului situat in municipiul Orăştie, str.Unirii, nr.30 în două loturi 
distincte. 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l consilier Bulz Dionisie întreabă cine suportă cheltuielile cu privire la aceasta 
dezmembrare. I se răspunde de către d-l director Costoiu Călin care arată că, d-l Meda 
Mihai care a solicitat cumpărarea terenului respectiv va suporta cheltuielile aferente 
dezmembrării, iar cheltuielile legate de intabulare vor fi suportate de municipalitate. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 13 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.49/2018  privind dezmembrarea imobilului situat in 
municipiul Orăştie, str.Unirii, nr.30 în două loturi distincte. 
 La punctul 4 al ordinii de zi sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind constatarea situaŃiei  juridice a unui  teren  intravilan  situat  pe raza 
Municipiului Orăştie. 
 
 D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 13 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.50/2018 privind constatarea situaŃiei  juridice a unui  
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teren  intravilan  situat  pe raza Municipiului Orăştie. 
 La ultimul punct al ordinii de zi sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la HCL nr.18/2018 referitoare la 
atestarea apartenenŃei la domeniul public al municipiului Orăştie a terenurilor aferente 
unor străzi.  
 D-l ing.Iacob Doru prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul 
Dezvoltare Locală şi Proiecte. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 13 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.  
 Este adoptată Hotărârea nr.51/2018 privind modificarea şi completarea anexei la 
HCL nr.18/2018 referitoare la atestarea apartenenŃei la domeniul public al 
municipiului Orăştie a terenurilor aferente unor străzi.  
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
             Preşedinte de şedinŃă,                                                       Secretar,                                                
            prof.łambă Alin Adam                                   jr.Teodor Iordan 


