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            ROMÂNIA 
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 04.10.2019 cu ocazia şedinŃei extraordinare convocată de îndată a 
Consiliului local al municipiului Orăştie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu o zi înainte de data stabilită. 
 La şedinŃă sunt prezenŃi 17 din cei 19 consilieri. Lipsesc consilierii locali 
Ardelean Dana Alina şi Ştefănie Maria. 
 La şedinŃă participă viceprimar łambă Alin Adam, secretar Teodor Iordan şi 
mass-media locală. 
 Preşedintele de şedinŃă, d-l consilier łambă Alin Adam prezintă următorul 
proiect al ordinii de zi :  
 1.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L nr.49/2017 referitoare la 
aprobarea cedării cu titlu gratuit a capacitaŃii energetice aferente cotei de participare a 
municipiului Orăştie şi predarea către operatorul SC E-DistribuŃie Banat S.A a 
capacitaŃii energetice aferente cotei de participare echivalentă cu investiŃia eficientă a 
obiectivului de investiŃii “Realizarea reŃelei electrice de joasă tensiune în zona 
str.Progresului din municipiul Orăştie”. 
 Proiectul ordinii de zi este supus la vot şi aprobat în unanimitate.  
 La punctul înscris pe ordinea de zi sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea H.C.L nr.49/2017 referitoare la aprobarea cedării cu titlu 
gratuit a capacitaŃii energetice aferente cotei de participare a municipiului Orăştie şi 
predarea către operatorul SC E-DistribuŃie Banat S.A a capacitaŃii energetice aferente 
cotei de participare echivalentă cu investiŃia eficientă a obiectivului de investiŃii 
“Realizarea reŃelei electrice de joasă tensiune în zona str.Progresului din municipiul 
Orăştie”. 
 D-l ing.Cândea Horea prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Paşca Ioan 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 9 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.180/2019 privind modificarea H.C.L nr.49/2017 
referitoare la aprobarea cedării cu titlu gratuit a capacitaŃii energetice aferente cotei de 
participare a municipiului Orăştie şi predarea către operatorul SC E-DistribuŃie Banat 
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S.A a capacitaŃii energetice aferente cotei de participare echivalentă cu investiŃia 
eficientă a obiectivului de investiŃii “Realizarea reŃelei electrice de joasă tensiune în 
zona str.Progresului din municipiul Orăştie”.  
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
             Preşedinte de şedinŃă,                                                   Secretar, 
        prof.łambă Alin Adam                                jr.Teodor Iordan 


