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           ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 26.01.2017 cu ocazia şedinŃei ordinare a Consiliului local al 
municipiului Orăştie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită. 
 Din cei 19 consilieri sunt prezenŃi la şedinŃă 15. Lipsesc d-na consilier Ardelean 
Dana Alina, motivat fiind în concediu de maternitate şi d-nii consilieri Bulz Dionisie şi 
Popa Dorin Ioan.  
 La şedinŃă participă d-l viceprimar łambă Alin Adam, secretar Teodor Iordan şi 
mass-media locală. 
 Întrucât procesul verbal al şedinŃei ordinare din data de 29.12.2016 a fost puse la 
dispoziŃia consilierilor cu ocazia înmânării invitaŃiei şi a materialelor de şedinŃă, d-l 
secretar Teodor Iordan întreabă dacă există obiecŃii cu privire la acesta. Întrucât nu 
există obiecŃii acesta este supus la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 D-l primar Ovidiu Bălan propune următorul proiect al ordinii de zi : 
 1.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier. 
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de repartizarea a locuinŃelor 
sociale aflate în proprietatea sau administrarea municipiului Orăştie destinate închirierii. 
 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe construită 
prin fonduri ANL situată în blocul nr.82, apartamentul nr.3 din municipiul Orăştie, 
str.Pricazului. 
 4.Proiect de hotărâre privind atribuirea cu chirie a unei locuinŃe din imobilul situat 
în municipiul Orăştie, str.Gheorghe Doja, nr.51, apartamentul nr.3. 
 5.Proiect de hotărâre privind atribuirea cu chirie a unui spaŃiu situat în  Orăştie, str. 
N. Bălcescu, nr.16 cu  destinaŃia  birou  parlamentar.  
 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaŃiu situat în Orăştie, 
str.N.Bălcescu, nr.16, ca sediu  pentru Partidul NaŃional Liberal – OrganizaŃia Orăştie. 
 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local prestate 
de persoanele care beneficiază de venitul minim garantat. 
 
 8.Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul 
Serviciului PoliŃia locală  a Municipiului Orăştie în anul 2017. 
 9.Proiect de hotărâre privind propunerea evaluării performanŃelor profesionale 
individuale ale Secretarului municipiului Orăştie. 
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 10.Proiect de hotărâre privind propunerea restituirii unor terenuri foştilor 
proprietari. 
 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului manifestărilor culturale, 
artistice şi sportive ce se vor desfăşura pe parcursul anului 2017 în municipiul Orăştie. 
 12.Informare privind acordarea serviciilor de asistenŃă socială şi utilizarea 
subvenŃiilor de către asociaŃiile şi fundaŃiile române cu personalitate juridică, care 
înfiinŃează şi administrează unităŃi de asistenŃă socială în municipiul Orăştie şi care au 
primit subvenŃii de la Consiliul local al municipiului Orăştie în anul 2016. 
 În afara ordinii de zi, d-l primar propune : 
 13.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de 
consilier al d-lui ŞUłĂ VIRGIL şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta. 
 Tot în afara ordinii, d-l viceprimar propune : 
 14.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.102/2016 referitoare la numirea 
membrilor Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal “Dacia Orăştie 2010”. 
 Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerile ulterioare este supus la vot şi 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Preşedintele de şedinŃă propune să fie Ńinut 1 minut de reculegere în memoria d-lui 
consilier local ŞuŃă Virgil, care a decedat la sfârşitul săptămânii trecute 
 La primul punct al ordinii de zi sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind validarea mandatului unui consilier. 
 D-l consilier Petre Radu dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
administraŃie locală. 
 D-l secretar Teodor Iordan propune o pauză de 10 minute pentru verificarea 
întrunirii condiŃiilor legale şi întocmirii raportului comisiei de validare. 
 D-l consilier Petre Radu dă citire raportului comisiei de validare în care se arată că, 
în urma examinării întrunirii condiŃiilor necesare alegerii unui consilier în Consiliul 
local al municipiului Orăştie, propune validarea mandatului d-nei Roşu Mariana Dorina. 
 D-l consilier łambă Alin supune la vot validarea mandatului de consilier local al d-
nei Roşu Mariana Dorina. Propunerea făcută se aprobă în unanimitate. 
 D-na Roşu Mariana Dorina dă citire textului jurământului, cu mână pe ConstituŃie 
şi Biblie şi rosteşte cuvântul „JUR”, după care îl semnează în două exemplare. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 8 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.5/2017 privind validarea mandatului unui consilier. 
 La punctul 2 al ordinii de zi sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea criteriilor de repartizarea a locuinŃelor sociale aflate în proprietatea 
sau administrarea municipiului Orăştie destinate închirierii. 
 D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-nii consilieri Petre Radu şi Paşca Ioan dau citire, pe rând, rapoartelor de avizare 
al comisiei pentru administraŃie locală şi al comisiei pentru urbanism. 
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 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.6/2017 privind aprobarea criteriilor de repartizarea a 
locuinŃelor sociale aflate în proprietatea sau administrarea municipiului Orăştie destinate 
închirierii.  
 În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre  privind 
aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe construită prin fonduri ANL situată în 
blocul nr.82, apartamentul nr.3 din municipiul Orăştie, str.Pricazului. 
 D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Petre Radu dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
administraŃie 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.7/2017 privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe 
construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.82, apartamentul nr.3 din municipiul 
Orăştie, str.Pricazului. 
 La punctul 4 al ordinii de zi sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind atribuirea cu chirie a unei locuinŃe din imobilul situat în municipiul Orăştie, 
str.Gheorghe Doja, nr.51, apartamentul nr.3. 
 D-l director Hosu Radu dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Petre Radu arată că, în comisia pentru administraŃie locală, proiectul 
de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 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.8/2017 privind atribuirea cu chirie a unei locuinŃe din 
imobilul situat în municipiul Orăştie, str.Gheorghe Doja, nr.51, apartamentul nr.3. 
 În continuare sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre  privind 
atribuirea cu chirie a unui spaŃiu situat în  Orăştie, str. N. Bălcescu, nr.16 cu  destinaŃia  
birou  parlamentar. 
 D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Petre Radu dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
administraŃie 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.9/2017  privind atribuirea cu chirie a unui spaŃiu situat în  
Orăştie, str. N. Bălcescu, nr.16 cu  destinaŃia  birou  parlamentar.  
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 La punctul 6 al odinii de zi, d-l consilier Molocea Mihai expune motivele iniŃierii 
proiectului de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaŃiu situat în Orăştie, 
str.N.Bălcescu, nr.16, ca sediu  pentru Partidul NaŃional Liberal – OrganizaŃia Orăştie. 
 D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Petre Radu dă citire raportului de avizare al comisiei de specialitate. 
 D-l consilier Pîndărelu Nicolae întreabă dacă chiria pentru respectivul spaŃiu este 
plătită la zi. I se răspunde de către d-l director Hosu Radu, care arată că, din câte ştie nu 
există restanŃe în acest sens. 
 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.10/2017 privind aprobarea închirierii unui spaŃiu situat 
în Orăştie, str.N.Bălcescu, nr.16, ca sediu  pentru Partidul NaŃional Liberal – OrganizaŃia 
Orăştie. 
 În continuare sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea Planului de lucrări de interes local prestate de persoanele care beneficiază de 
venitul minim garantat. 
 D-l director Hosu Radu dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-nii consilieri Stănculesc Valentin şi Paşca Ioan arată că, în comisia pentru 
servicii şi comerŃ şi în comisia pentru urbanism, proiectul de hotărâre a fost avizat 
favorabil. 
 D-l consilier Paşca Ioan consideră că, persoanele care beneficiază de venitul minim 
garantat trebuie să fie puse la treabă, de exemplu la îndepărtarea gheŃii de pe trotuare, 
spre exemplu în zona PieŃei agroalimentare “Cetate”, se puteau împrăştia câteva 
kilograme de sare şi nu ar fi fost atâta gheaŃă în zonă. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 8 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.11/2017 privind aprobarea Planului de lucrări de interes 
local prestate de persoanele care beneficiază de venitul minim garantat. 
 La punctul 8 al ordinii de zi sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Serviciului PoliŃia locală  a 
Municipiului Orăştie în anul 2017. 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit  de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală – Compartiment Resurse umane. 
 D-l consilier Radu Ion arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre a fost 
avizat favorabil. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.12/2017 privind acordarea normei de hrană personalului 
din cadrul Serviciului PoliŃia locală  a Municipiului Orăştie în anul 2017. 
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 În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
propunerea evaluării performanŃelor profesionale individuale ale Secretarului 
municipiului Orăştie. 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l consilier Petre Radu dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
administraŃie locală. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului 
de hotărâre este de 8 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.13/2017 privind propunerea evaluării performanŃelor 
profesionale individuale ale Secretarului municipiului Orăştie.  
 La punctul 10 al ordinii de zi sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind propunerea restituirii unor terenuri foştilor proprietari. 
 D-l director Costoiu Călin da citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l consilier Petre Radu arată că, în comisia pentru administraŃie locală, proiectul 
de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 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.14/2017 privind propunerea restituirii unor terenuri 
foştilor proprietari. 
 În continuare sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea Programului manifestărilor culturale, artistice şi sportive ce se vor desfăşura 
pe parcursul anului 2017 în municipiul Orăştie. 
 D-l secretar Teodor Iordan prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură 
„Alexandru GrozuŃă” Orăştie. 
 D-na consilier Aldea Simona dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 8 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.15/2017 privind aprobarea Programului manifestărilor 
culturale, artistice şi sportive ce se vor desfăşura pe parcursul anului 2017 în municipiul 
Orăştie. 
 La punctul 12 al ordinii de zi, d-na director Oltean Mihaela dă citire informării 
privind acordarea serviciilor de asistenŃă socială şi utilizarea subvenŃiilor de către 
asociaŃiile şi fundaŃiile române cu personalitate juridică, care înfiinŃează şi administrează 
unităŃi de asistenŃă socială în municipiul Orăştie şi care au primit subvenŃii de la 
Consiliul local al municipiului Orăştie în anul 2016. 
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 În continuare sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
constatarea încetării de drept a mandatului de consilier al d-lui ŞUłĂ VIRGIL şi 
declararea ca vacant a locului ocupat de acesta. 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l consilier Petre Radu arată că, în comisia pentru administraŃie locală, proiectul 
de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 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.16/2017 privind constatarea încetării de drept a 
mandatului de consilier al d-lui ŞUłĂ VIRGIL şi declararea ca vacant a locului ocupat 
de acesta. 
 La ultimul punct al ordinii de zi, d-l viceprimar łambă Alin Adam expune motivele 
iniŃierii proiectului de hotărâre privind modificarea HCL nr.102/2016 referitoare la 
numirea membrilor Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal “Dacia Orăştie 
2010”. 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală arătând că, 4 din cei 5 membri ai Comitetului Director al clubului şi-au 
înaintat demisia şi în consecinŃă este necesar a fi numiŃi de către Consiliul local alte 4 
persoane pentru ca, acest comitet să poată funcŃiona în continuare. 
 D-na consilier Aldea Simona şi d-l consilier Petre Radu arată că, în cele două 
comisii de specialitate, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l viceprimar propune ca din Comitetul director să facă parte următoarele 
persoane : Iordăchescu Nicolae Constantin Ioan, HriŃcu Ioan, Blaga Gheorghe şi 
Damiean Marius Dan. 
   D-l secretar Teodor Iordan arată că, potrivit art.45, alin.(5) din Legea 
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, proiectele de hotărâre cu privire la persoane se vor lua întotdeauna prin vot 
secret. În consecinŃă, d-l secretar propune o pauză de 10 minute pentru a întocmi 
buletinele de vot. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 8 voturi. 
 După pauză, d-l secretar prezintă buletinul de vot şi explică procedura după care se 
va desfăşura votul.   
  În continuare, d-l secretar înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, câte un buletin, 
fiecărui consilier, care intră în cabina special amenajată, apoi introduce buletinul de vot 
în urnă. Cabina de vot şi urna se află în faŃa consilierilor. D-na consilier Chira Adriana şi 
d-nii consilieri Molocea Mihai Iulian, Sechi Dan Mihail şi Stoica Constantin Nicolae se 
abŃin de la vot. 
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 După încheierea votării, preşedintele de şedinŃă procedează la deschiderea urnei în 
faŃa consilierilor, deschide fiecare buletin de vot şi le arată cum s-a votat, apoi îl pune pe 
masa prezidiului. 
 Apoi, preşedintele de şedinŃă şi d-l secretar procedează la numărarea voturilor în 
public şi întocmesc un proces verbal constatator al rezultatului votării, arătând că din cei 
15 consilieri prezenŃi au votat 11, fiind înregistrate următoarele rezultate : Iordăchescu 
Nicolae Constantin Ioan – 11 voturi „pentru”, HriŃcu Ioan – 11 voturi „pentru”, Blaga 
Gheorghe – 11 voturi „pentru” şi Damiean Marius Dan – 11 voturi „pentru”.  
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 11 voturi „pentru”, iar 4 
consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 Se adoptă Hotărârea nr.17/2017 privind modificarea HCL nr.102/2016 referitoare la 
numirea membrilor Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal “Dacia Orăştie 
2010”. 
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
             Preşedinte de şedinŃă,                                                      Secretar,                                                
            prof.łambă Alin Adam                           jr.Teodor Iordan 
  


