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            ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 06 septembrie 2022 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.  
 Ședința Consiliului local se desfășoară prin mijloace electronice, printr-o platformă 
online de videoconferință, iar la apelul nominal al președintelui de ședință sunt prezenți 
16 din totalul de 19 consilieri locali în funcție. Lipsesc   consilierii locali Ardelean Dana 
Alina, Depcia Gheorghe Sorin și Luca Constantin. 
 La ședință participă viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian, secretar general Călin 
Costoiu, funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și mass-
media locală. 
 Președintele de ședință, dl consilier local Ionică Mircea prezintă următorul proiect 
al ordinii de zi :   
  1.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L nr.128/2022 
referitoare la aprobarea proiectului și a cheltuielilor pentru obiectivul de investiții 
“Construire de locuințe pentru tineri în Municipiul Orăștie, județul Hunedoara”. 
 2.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L nr.155/2022 
referitoare la aprobarea depunerii cererii de finanțare și a cheltuielilor pentru obiectivul 
de investiții “Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din 
Municipiul Orăștie, Județul Hunedoara – Proiect 2”. 
 3.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.156/2022 
referitoare la aprobarea implementării și a cheltuielilor pentru proiectul ”Înființarea unui 
centru de colectare prin aport voluntar, în municipiul Orăștie, județul Hunedoara”. 
 Proiectul ordinii de zi este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 La primul punct al ordinii de zi, dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian prezintă 
motivele inițierii proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L 
nr.128/2022 referitoare la aprobarea proiectului și a cheltuielilor pentru obiectivul de 
investiții “Construire de locuințe pentru tineri în Municipiul Orăștie, județul Hunedoara”. 
 Dșoara Gîrdea Bianca 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. 
 Este adoptată Hotărârea nr.172/2022 privind modificarea și completarea H.C.L 
nr.128/2022 referitoare la aprobarea proiectului și a cheltuielilor pentru obiectivul de 
investiții “Construire de locuințe pentru tineri în Municipiul Orăștie, județul Hunedoara”. 
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 La punctul al doilea al ordinii de zi, dl viceprimar arată motivele inițierii proiectului 
de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L nr.155/2022 referitoare la 
aprobarea depunerii cererii de finanțare și a cheltuielilor pentru obiectivul de investiții 
“Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul 
Orăștie, Județul Hunedoara – Proiect 2”. 
 Dșoara Gîrdea Bianca prezintă raportul întocmit de Biroul Dezvoltare Locală și 
Proiecte. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
activități economico-financiare. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie întreabă dacă nu cumva votăm cam „în orb” toate 
cheltuielile neeligibile care apar, nu ar exista posibilitatea să fie prezentată valoarea 
acestora, că va fi de 1.000 lei sau de 1.000.000 lei. 
 Dșoara Gîrdea Bianca menționează faptul că, cheltuielile care vor apărea în 
perioada de implementare a proiectului indiferent de forma lor eligibile sau neeligibile, 
care depășesc valoarea  din acest moment vor fi supuse la vot în Consiliul local. De 
asemenea precizează că, în perioada de implementare suntem obligați să supunem spre 
aprobare cheltuielile care vor apărea ulterior. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan este de părere că, din moment ce s-a precizat că se 
va veni în consiliu cu valoarea cheltuielilor ce pot apărea pe perioada implementării și se 
va supune aprobării, lucrurile sunt destul de clare. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie consideră că, una este să se spună și alta să fie și 
scris acest lucru, ulterior poate nu se va mai veni cu propunerea de a fi aprobate în 
consiliu eventualele cheltuieli neeligibile. 
 Dșoara Gîrdea Bianca precizează faptul că, suntem obligați de către minister prin 
ghidul de finanțare sa supunem spre aprobarea Consiliului cheltuielile care pot apărea 
ulterior. 
 Dl consilier local  Bulz Dionisie este de părere că, dacă în proiectul anterior care a 
fost aprobat, s-a putut prevede acest lucru, atunci se poate să trecem și în prezentul 
proiect de hotărâre. 
 Președintele de ședință arată că, sensul discuției este că într-o viitoare ședință să se 
aprobe eventualele cheltuieli neeligibile și nu în această ședință. 
 Dșoara Gîrdea Bianca arată că, în acest moment cheltuielile neeligibile pentru 
ambele proiecte sunt zero, în etapa de implementare când vor apărea cheltuieli și vor fi 
neeligibile vor fi supuse aprobării consiliului local, nu se va putea merge mai departe cu 
proiectul, dacă acesta sau documentația tehnică nu este supus dezbaterii și aprobării în 
consiliul local. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie precizează faptul că, a înțeles, dar solicită ca acest 
aspect să fie menționat și în prezentul proiect de hotărâre. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius arată că, în prezentul proiect de hotărâre nu 
este prevăzut faptul că, aprobarea cheltuielilor neeligibile care pot apărea ulterior să fie 
supuse aprobării consiliului local, așa cum este specificat în proiect de hotărâre, care a 
fost aprobat la punctul anterior.  
 Dl consilier local Bulz Dionisie propune completarea articolului 3, în sensul că, 
aprobarea cheltuielilor neeligibile ce pot apărea pe durata de implementare va face 
obiectul unei hotărâri de consiliu local adoptată ulterior. 
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 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea amendamentului și 
a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Amendamentul dlui consilier local Bulz Dionisie se supune la vot și se aprobă cu 
unanimitate de voturi. 
 Dl secretar general Călin Costoiu arată că, urmare a aprobării amendamentului, 
articolul 3 va avea următorul cuprins : „Se aprobă finanțarea tuturor cheltuielilor 
neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din 
documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări solicitate în etapa de 
implementare. Aprobarea cheltuielilor neeligibile ce pot apărea pe durata de 
implementare va face obiectul unei Hotărâri de Consiliu Local adoptată ulterior”. 
 Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.173/2022 privind modificarea și completarea H.C.L 
nr.155/2022 referitoare la aprobarea depunerii cererii de finanțare și a cheltuielilor pentru 
obiectivul de investiții “Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale 
multifamiliale din Municipiul Orăștie, Județul Hunedoara – Proiect 2”. 
 La ultimul punct al ordinii de zi, dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian expune 
motivele inițierii proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 
nr.156/2022 referitoare la aprobarea implementării și a cheltuielilor pentru proiectul 
”Înfiin țarea unui centru de colectare prin aport voluntar, în municipiul Orăștie, județul 
Hunedoara”. 
 Dna ec.Doboș Carmen prezintă raportul 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 consilier local Bulz Dionisie are o curiozitate, de unde vom scoate 20.000 de 
locuitori. 
 Dna ec.Doboș Carmen menționează faptul că, este o condiție de selecție, în cazul în 
care nu vom îndeplini această condiție s-ar putea ca proiectul sa nu fie eligibil, se va 
merge pe datele de la recensământul mai vechi și nu pe cel recent încheiat.  
 
 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. 
 Este adoptată Hotărârea nr.174/2022 privind modificarea și completarea HCL 
nr.156/2022 referitoare la aprobarea implementării și a cheltuielilor pentru proiectul 
”Înfiin țarea unui centru de colectare prin aport voluntar, în municipiul Orăștie, județul 
Hunedoara”.   
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
             Președinte de ședință,                                                  Secretar General,                                    
       prof.IONICĂ Mircea                                 jr.Călin COSTOIU 


