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            ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 28 octombrie 2021 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local 
al municipiului Orăștie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile 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 19 din totalul de 19 consilieri locali în funcție.  
 La ședință participă primar Ovidiu Bălan, viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian, 
secretar general Teodor Iordan, funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului și mass-media locală. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, procesul verbal al ședinței 
extraordinare convocată de îndată din data de 21 octombrie 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 Jula Radu Ioan 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 aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul III al anului 
2021. 
 4.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Programului anual al 
achizițiilor publice pentru anul 2021 aprobat prin HCL nr.78/2021. 
 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri, 
construită din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în municipiul 
Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.84, ap.5. 
 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri, 
construită din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în municipiul 
Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.84, ap.15. 
 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri, 
construită din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în municipiul 
Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.84, ap.22. 
 
 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri, 
construită din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în municipiul 
Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.84, ap.31. 
 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei unui contract de 
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concesiune pentru terenul aferent garajului din municipiul Orăștie situat în 
str.N.Titulescu, care expiră în luna noiembrie 2021. 
 10.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al 
municipiului Orăștie pe anul 2021 în vederea suportării cheltuielilor ocazionate de 
vizita unei delegații din orașul înfrățit Sliedrecht – Olanda în perioada 24 – 26 
noiembrie 2021. 
 11.Proiect de hotărâre privind revocarea parțială a HCL nr.82/2021 referitoare la 
aprobarea încetării contractului de concesiune nr.632/2009 încheiat între Municipiul 
Orăștie și Cabinet Individual dr.Irimescu Maria și încheierea unui nou contract de 
concesiune pentru spațiul situat în Municipiul Orăștie, str.Mureșul, f.n, cu modificările 
și completările ulterioare. 
 12.Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul H.C.L 
nr.124/2021 referitoare la darea în administrare a  imobilului situat în Piața Victoriei, 
nr.8 din Municipiul Orăștie către Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva. 
 13.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L nr.273/2017 
referitoare la stabilirea obligațiilor, responsabilităților și sancțiunilor pentru faptele 
săvârșite de instituțiile publice, agenți economici, cu sau fără personalitate juridică, 
precum şi de cetățeni, în domeniul bunei gospodăriri a municipiului Orăștie. 
 14.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.147/2021 referitoare la 
aprobarea utilizării stadionului “Dacia” Orăştie în anul competițional 2021/2022  de 
către echipa de fotbal a Clubului Sportiv Municipal Deva.     
 15.Proiect de hotărâre privind propunerea de trecere a unor terenuri din 
proprietatea Statului Român în proprietatea privată a actualilor deținători ai 
construcțiilor. 
 16.Proiect de hotărâre privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al 
Municipiului Orăștie a unui președinte de ședință care va conduce ședințele în luna 
noiembrie 2021. 
 În afara ordinii de zi, dl primar propune : 
 17.Proiect de hotărâre privind avizarea contractului- cadru referitor la acoperirea 
costurilor nete pentru colectarea și transportul, stocarea temporară sortarea și 
încredințarea în vederea valorificării deșeurilor care fac obiectul răspunderii extinse a 
producătorului din Județul Hunedoara și a încheierii acestuia între ADI S.I.G.D. 
Hunedoara și diferite organizații de preluare a responsabilității (OIREP) precum și 
mandatarea președintelui asociației să semneze în numele și pe seama Municipiului 
Orăștie acest contract- cadru. 
  18.Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabilă formulată de  
Tăbăcaru Iulia-Elena și Tăbăcaru Beniamin, împotriva Hotărârii Consiliului Local 
nr.145/2021. 
 
 19.Proiect de hotărâre privind aprobarea însușirii raportului de evaluare şi a 
cumpărării unor terenuri intravilane situate în Municipiul Orăștie, str.Mureșul, f.n. 
 Proiectul ordinii de zi împreună cu completările ulterioare 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.
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 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl consilier local Bota Adrian menționează că, în urma cu câteva ședințe s-a 
discutat că se vor monta câteva camere de supraveghere pe str.Plantelor, au fost prinși 
bani în buget în acest sens, pentru a putea urmări și trage la răspundere acele persoane 
care creează probleme în zonă. Dânsul arată că, s-a promis că se vor lua măsuri, dar 
constată că, s-a dat uitării  problema, insistă pe această problemă, fiindcă nu i se pare 
normal, să lăsăm deoparte o problemă delicată, în zonă se fura lemne, se duc gunoaie, 
deci este un punct foarte important al urbei, dar se pare că cineva vrea să se sară peste 
chestia aceasta, dar nu va permite acest lucru, iar data viitoare va aduce toți cetățenii 
care locuiesc pe această stradă, dacă dl primar nu va lua măsuri să fie montate camere 
de supraveghere în zonă. De asemenea, arată că, s-a promis că se vor monta acele 
camere și acum redistribuim sume către alte obiective, dorește să se țină cont de ceea 
ce s-a stabilit, s-a prevăzut o sumă în bugetul local, dar nu se face nimic în acest sens, 
nimeni nu mai știe nimic și întreabă unde sunt acei bani alocați pentru acest obiectiv, 
se alocă sume pentru alte probleme, dar ceea ce este important nu se rezolvă. 
Totodată, precizează că, dacă nu se iau măsuri, va reveni cu această problemă în 
fiecare ședință, s-a promis acelor cetățeni că se vor lua măsuri, aceștia nu pot să 
deschidă o poartă, anumite persoane își fac treburile în față caselor acestora, din cauza 
acelui magazin care funcționează și nu este controlat, toate acele probleme care există 
pe str.Plantelor se pare că nu interesează pe nimeni, iar angajaților de la SC Fares SA 
le este frica să meargă pe jos din cauza problemelor create de anumiți cetățeni, în 
schimb ne trebuie panouri și luminițe pe nu știu unde. De asemenea, ar trebui ca 
Poliția Locală să patruleze mai des în zona, să vadă și dânșii care este situația pe 
str.Plantelor. 
 Președintele de ședință are rugămintea ca intervențiile să se facă strict la  
proiectul de hotărâre, alte probleme le putem discuta în încheierea ședinței. 
 Dl consilier local Bota Adrian intervine și arată că, s-a interesat și se pare că 
suma alocata pentru montarea camerelor de supraveghere pe str.Plantelor nu ar mai fi, 
s-a luat și s-a dat pentru alte probleme. 
 Dna director Jorza Lucia precizează că, nu știe să se fi retras banii alocați pentru 
camerele de supraveghere, iar sistemul respectiv este cuprins în lista de investiții. 
 Dl consilier local Molocea Mihai Iulian consideră că, se poate aborda această 
problemă la punctul  nr.4 de pe ordinea de zi și se poate lua o decizie în acest sens, 
dna director Jorza Lucia poate nu are toate informațiile, dar cei de la Achiziții publice 
ne pot lămuri care este situația.    
 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 18 voturi „pentru”, iar un consilier local 
s-a abținut de la vot, dl consilier local Bota Adrian. 
 Este adoptată Hotărârea nr.176/2021 privind aprobarea rectificării bugetului  
local al municipiului Orăștie pe anul 2021. 
 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian intervine și menționează că, a avut unele 
probleme cu dispozitivul pe care era conectat, a  încercat să intervină, dar nu a putut și 
a dorit să facă un amendament la rectificarea bugetului local și dacă se poate reveni. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, potrivit regulamentului de 
organizare și funcționare a Consiliului local, la un proiect de hotărâre care a fost 
discutat și aprobat, nu se mai poate reveni, doar într-o altă ședință. 
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 Dl primar ing.Ovidiu Bălan intervine și arată că, săptămâna viitoare va trebui să 
ținem o ședință extraordinară convocată de îndată pentru alocarea sumelor necesare 
dării în folosință a grădiniței din str.Luminii, era nevoie de două amendamente la 
proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local. 
 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 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.177/2021 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 aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul III al anului 2021. 
 Dna director Jorza Lucia prezintă raportul 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 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.178/2021 privind aprobarea execuției bugetelor pe 
trimestrul III al anului 2021. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, dl primar prezinta motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea și completarea Programului anual al achizițiilor publice 
pentru anul 2021 aprobat prin HCL nr.78/2021. 
 Dna Ardean Tatiana dă citire raportului întocmit de Direcția tehnică – 
Compartiment Achiziții publice. 
 Dl consilier local Iordăchescu Nicolae prezintă raportul de avizare al comisiei 
pentru servicii publice și comerț. 
 Dl consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, referitor la problema care a fost 
prezentată la primul punct al ordinii de zi de către dl consilier local Bota Adrian în 
legătură cu montarea unor camere de supraveghere pe str.Plantelor și având în vedere 
că, suma este prevăzută în bugetul local, dânsul propune completarea Programului 
achizițiilor publice pe anul 2021, cu obiectivul achiziție sistem de supraveghere 
pentru str.Plantelor. 
 Dna Ardean Tatiana menționează că, dacă există acoperire bugetară pentru acest 
obiectiv, se poate face completarea programului achizițiilor publice. 
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
amendamentului și a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Amendamentul dlui consilier local Molocea Mihai Iulian se supune la vot și se 
aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Dl secretar general precizează faptul că, urmare a aprobării amendamentului, 
programul achizițiilor publice se va completa cu o nouă poziție nr.171 – „Sistem 
supraveghere strada Plantelor” -  valoare 5.941 lei fără TVA. 
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 Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot și se aprobă cu 
unanimitate de voturi. 
 Se adoptă Hotărârea nr.179/2021 privind modificarea și completarea 
Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2021 aprobat prin HCL 
nr.78/2021. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri, construită din fonduri 
ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în municipiul Orăștie, str.Pricazului, 
blocul nr.84, ap.5. 
 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 secretar general 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.180/2021 privind aprobarea vânzării unei locuințe 
pentru tineri, construită din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în 
municipiul Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.84, ap.5. 
 
 La punctul 6 al ordinii de zi, dl primar expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri, construită din fonduri 
ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în municipiul Orăștie, str.Pricazului, 
blocul nr.84, ap.15. 
 Dna ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de Direcția tehnică. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru activități economico-financiare. 
 Dl secretar general Teodor Iordan 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.181/2021 privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru 
tineri, construită din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în 
municipiul Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.84, ap.15. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri, construită din 
fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în municipiul Orăștie, 
str.Pricazului, blocul nr.84, ap.22. 
 Dna ec.Opra Ramona dă citire raportului 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 secretar general 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.182/2021 privind aprobarea vânzării unei locuințe 
pentru tineri, construită din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în 
municipiul Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.84, ap.22. 
 La punctul 8 al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri, construită din fonduri 
ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în municipiul Orăștie, str.Pricazului, 
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blocul nr.84, ap.31. 
 Dna ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de Direcția tehnică. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru activități economico-financiare. 
 Dl secretar general Teodor Iordan 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.183/2021 privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru 
tineri, construită din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în 
municipiul Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.84, ap.31. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei unui contract de concesiune pentru 
terenul aferent garajului din municipiul Orăștie situat în str.N.Titulescu, care expiră în 
luna noiembrie 2021. 
 Dl ing.Cornea Cornel prezintă raportul 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 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.184/2021 privind aprobarea prelungirii duratei unui 
contract de concesiune pentru terenul aferent garajului din municipiul Orăștie situat în 
str.N.Titulescu, care expiră în luna noiembrie 2021. 
 La punctul 10 al ordinii de zi, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăștie 
pe anul 2021 în vederea suportării cheltuielilor ocazionate de vizita unei delegații din 
orașul înfrățit Sliedrecht – Olanda în perioada         24 – 26 noiembrie 2021. 
 Dna Vasiu Ramona dă citire raportului întocmit de Cabinetul Primarului 
Municipiului Orăștie. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei pentru 
activități economico-financiare. 
 Dl secretar general Teodor Iordan 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.185/2021 privind alocarea unei sume de bani din bugetul 
local al municipiului Orăștie pe anul 2021 în vederea suportării cheltuielilor 
ocazionate de vizita unei delegații din orașul înfrățit Sliedrecht – Olanda în perioada 
24 – 26 noiembrie 2021.  
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind revocarea parțială a HCL nr.82/2021 referitoare la aprobarea încetării 
contractului de concesiune nr.632/2009 încheiat între Municipiul Orăștie și Cabinet 
Individual dr.Irimescu Maria și încheierea unui nou contract de concesiune pentru 
spațiul situat în Municipiul Orăștie, str.Mureșul, f.n, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 Dl secretar general Teodor Iordan prezintă raportul întocmit de Direcția 
Administrație Publică Locală. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia arată că, în comisia pentru 
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administrație locală, juridică și de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat 
favorabil. 
 Dl secretar general 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.186/2021 privind revocarea parțială a HCL 
nr.82/2021 referitoare la aprobarea încetării contractului de concesiune nr.632/2009 
încheiat între Municipiul Orăștie și Cabinet Individual dr.Irimescu Maria și încheierea 
unui nou contract de concesiune pentru spațiul situat în Municipiul Orăștie, 
str.Mureșul, f.n, cu modificările și completările ulterioare. 
 
 La punctul 12 al ordinii de zi, dl primar expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre  privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul H.C.L nr.124/2021 
referitoare la darea în administrare a  imobilului situat în Piața Victoriei, nr.8 din 
Municipiul Orăștie către Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva. 
 Dl secretar general 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 Teodor Iordan 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.187/2021  privind îndreptarea erorii materiale din 
cuprinsul H.C.L nr.124/2021 referitoare la darea în administrare a  imobilului situat în 
Piața Victoriei, nr.8 din Municipiul Orăștie către Muzeul Civilizației Dacice și 
Romane Deva. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii proiectului 
de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L nr.273/2017 referitoare la stabilirea 
obligațiilor, responsabilităților și sancțiunilor pentru faptele săvârșite de instituțiile 
publice, agenți economici, cu sau fără personalitate juridică, precum şi de cetățeni, în 
domeniul bunei gospodăriri a municipiului Orăștie. 
 Dl jr.Moș Marius dă citire raportului întocmit de Serviciul Poliția Locală Orăștie. 
 Da 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 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.188/2021  privind modificarea anexei la H.C.L 
nr.273/2017 referitoare la stabilirea obligațiilor, responsabilităților și sancțiunilor 
pentru faptele săvârșite de instituțiile publice, agenți economici, cu sau fără 
personalitate juridică, precum şi de cetățeni, în domeniul bunei gospodăriri a 
municipiului Orăștie. 
 La punctul 14 al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind revocarea HCL nr.147/2021 referitoare la aprobarea utilizării  
stadionului  “Dacia” Orăştie în anul competițional 2021/2022  de către echipa de 
fotbal a Clubului Sportiv Municipal Deva. 
 Dl secretar general Teodor Iordan prezintă raportul întocmit de Direcția 
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Administrație Publică Locală.  
 Dna consilier local Giurgiu Margareta dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale și culte. 
 Dl consilier local Bota Adrian întreabă dacă, de acum încolo C.S.M Deva va juca 
gratis partidele care le mai are de disputat. I se răspunde de către dl secretar general 
care precizează faptul că, până la intrarea în vigoare a acestei hotărâri, C.S.M Deva nu 
mai are de disputat partide în turul campionatului. 
 Dl consilier local Bota Adrian întreabă dacă pentru partidele programate în 
cursul anului viitor vor juca gratis sau cu bani?  
 Dl secretar general Teodor Iordan menționează că, în cazul în care vor juca, vor 
plăti, oricum nu este vorba de o sumă mare, este vorba de 700 lei/meci, dar un avantaj 
pentru clubul nostru sunt scaunele pe care dânșii le-au pus la dispoziție pentru 
tribunele stadionului „Dacia”. 
 Dl consilier local Bota Adrian intervine și întreabă dacă au fost montate acele 
scaune. I se răspunde de către dl secretar general care arată că, scaunele au fost 
montate, au fost vopsite și tribuna este foarte frumoasă. 
 Dl consilier local Bota Adrian este de părere că, este un avantaj și la urma urmei 
fac alții ce ar trebui să facem noi. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan menționează faptul că, din partea Primăriei 
Municipiului Deva s-a primit tot ca un bonus „Flacăra Olimpică”, care a fost 
amplasată în Piața Arras din Deva, operă realizată de sculptorul Nicolae Adam, 
aceasta este din nou la Orăștie, s-a încheiat un protocol în acest sens, deci avem o 
colaborare bună cu autoritățile din Deva. 
 Dl consilier local Bota Adrian consideră că, ar fi bine să avem o bună colaborare 
și cu oamenii noștri din Orăștie și face referire la campionii pe care îi avem în oraș și 
pe care nu îi respectăm de niciun fel. În acest sens, arată că, avem un campion 
național la tir cu arcul, care se antrenează lângă groapa de gunoi, fiindcă pe stadionul 
„Dacia” nu are loc, pentru că nu se poate sau nu este agreat. O altă sportivă, 
campioană națională la tenis de câmp și care se antrenează pe la Cugir, fiindcă noi ne-
am debarasat de terenul de tenis, iar dl antrenor de la secția de box a fost dat la o 
parte, pentru că, nu este în partidul care trebuie. De asemenea arată că, dacă ne-am fi 
respectat acești sportivi, care sunt și așa destul de puțini și au muncit din greu pentru 
fi ceea ce sunt, ar fi fost un lucru benefic pentru comunitatea noastră. Totodată, este de 
părere că, așa cum se colaborează cu cei la Deva s-ar putea colabora și cu acești 
sportivi, mai ales în cazul campionului național la tir cu arcul care ar putea fi lăsat să 
se antreneze pe stadionul „Dacia”, atunci când acesta nu este utilizat de către echipa 
de fotbal, nu cred că nu s-ar putea monta o țintă pentru antrenamente.     
 Dl consilier local Iordăchescu Nicolae arată că, au fost așteptați la discuții cei la 
box și de la club, dar dacă este o problemă trebuie discutată cu forul competent și 
trebuie rezolvată de comun acord, nu a fost vorba de rea-voință din partea nimănui, 
doar că, tirul cu arcul presupune unele măsuri de siguranță în plus pentru a 
preîntâmpina un eveniment nefericit, trebuie găsită o locație unde să nu fie pus nimeni 
în pericol.    
 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.189/2021  privind revocarea HCL nr.147/2021 referitoare 
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la aprobarea utilizării  stadionului  “Dacia” Orăştie în anul competițional 2021/2022  
de către echipa de fotbal a Clubului Sportiv Municipal Deva. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind propunerea de trecere a unor terenuri din proprietatea Statului Român 
în proprietatea privată a actualilor deținători ai construcțiilor. 
 Dl secretar general 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 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.190/2021 privind propunerea de trecere a unor 
terenuri din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a actualilor deținători 
ai construcțiilor. 
 La punctul 16 al ordinii de zi, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al Municipiului Orăștie a 
unui președinte de ședință care va conduce ședințele în luna noiembrie 2021. 
 Dl secretar general Teodor Iordan dă citire raportului 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. 
 Președintele de ședință solicită consilierilor locali să facă propuneri nominale 
pentru alegerea președintelui care va conduce ședințele Consiliului local în luna 
noiembrie 2021. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia îl propune pe dl consilier local Luca 
Constantin. 
  Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea propunerii și a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Propunerea dnei consilier local Cîndea Lenuța Aurelia se supune la vot și se 
aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.191/2021 privind alegerea dintre membrii Consiliului 
Local al Municipiului Orăștie a unui președinte de ședință care va conduce ședințele 
în luna noiembrie 2021. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind avizarea contractului-cadru referitor la acoperirea costurilor nete 
pentru colectarea și transportul, stocarea temporară sortarea și încredințarea în vederea 
valorificării deșeurilor care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din 
Județul Hunedoara și a încheierii acestuia între ADI S.I.G.D. Hunedoara și diferite 
organizații de preluare a responsabilității (OIREP) precum și mandatarea președintelui 
asociației să semneze în numele și pe seama Municipiului Orăștie acest contract- 
cadru. 
 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 
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favorabil. 
 Dl secretar general 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.192/2021 privind avizarea contractului-cadru referitor 
la acoperirea costurilor nete pentru colectarea și transportul, stocarea temporară 
sortarea și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor care fac obiectul 
răspunderii extinse a producătorului din Județul Hunedoara și a încheierii acestuia 
între ADI S.I.G.D. Hunedoara și diferite organizații de preluare a responsabilității 
(OIREP) precum și mandatarea președintelui asociației să semneze în numele și pe 
seama Municipiului Orăștie acest contract- cadru. 
 La punctul 18 al ordinii de zi, dl primar expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind respingerea plângerii prealabilă formulată de  Tăbăcaru Iulia-Elena și 
Tăbăcaru Beniamin, împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.145/2021. 
 Dl secretar general 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 Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat cu 18 voturi „pentru” și o 
abținere, dl consilier local Molocea Mihai Iulian. 
 Se adoptă Hotărârea nr.193/2021 privind respingerea plângerii prealabilă 
formulată de  Tăbăcaru Iulia-Elena și Tăbăcaru Beniamin, împotriva Hotărârii 
Consiliului Local nr.145/2021. 
 La ultimul punct al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele 
inițierii proiectului de hotărâre privind aprobarea însușirii raportului de evaluare şi a 
cumpărării unor terenuri intravilane situate în Municipiul Orăștie, str.Mureșul, f.n.   
 Dl secretar general Teodor Iordan dă citire raportului 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 secretar general precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului 
de hotărâre este de 13 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.  
 Este adoptată Hotărârea nr.194/2021 privind aprobarea însușirii raportului de 
evaluare şi a cumpărării unor terenuri intravilane situate în Municipiul Orăștie, 
str.Mureșul, f.n. 
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
            Președinte de ședință,                           Secretar General, 
               JULA Radu Ioan                          jr.Teodor IORDAN 


