
 1

  
           ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 07 octombrie 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 17 
din totalul de 19 consilieri locali în funcție. Lipsesc     consilierii locali Ardelean Dana Alina 
si Bota Mirela Nicoleta. 
 La ședință participă primar ing.Ovidiu Bălan, viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian, 
secretar general Călin Costoiu, funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului și mass-media locală. 
 Dl secretar general Călin Costoiu precizează că, procesul verbal al ședinței 
extraordinare convocată de îndată din data de 23 septembrie 2022 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 în unanimitate. 
 Președintele de ședință, dna consilier local Giurgiu Margareta prezintă următorul 
proiect al ordinii de zi :   
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor pentru 
obiectivul de investiții “Renovarea energetică moderată a blocului de locuințe de pe strada 
Eroilor numărul 2Bis, scara A,B,C din Municipiul Orăștie”. 
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor pentru 
obiectivul de investiții “Renovarea energetică moderată a blocului de locuințe de pe strada 
Unirii numărul 9, scara A, din Municipiul Orăștie”. 
 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor pentru 
obiectivul de investiții “Renovarea energetică moderată a blocului de locuințe de pe strada 
Pricazului numărul 16, scara A,  din Municipiul Orăștie”. 
 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor pentru 
obiectivul de investiții “Renovarea energetică moderată a blocului de locuințe de pe strada 
Pricazului numărul 18, scara A, din Municipiul Orăștie”. 
 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor pentru 
obiectivul de investiții “Renovarea energetică moderată a blocului de locuințe de pe strada 
Eroilor numărul 38, scara A,B,C din Municipiul Orăștie”. 
 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor pentru 
obiectivul de investiții “Renovarea energetică moderată a blocului de locuințe de pe strada 
Pricazului numărul 54, scara A,B din Municipiul Orăștie”. 
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 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor pentru 
obiectivul de investiții “Renovarea energetică moderată a blocului de locuințe de pe strada 
Pricazului numărul 59, scara A,B din Municipiul Orăștie”. 
 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor pentru 
obiectivul de investiții “Renovarea energetică moderată a blocului de locuințe de pe strada 
Pricazului numărul 60, scara A, B, C, D din Municipiul Orăștie”. 
 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor pentru 
obiectivul de investiții “Renovarea energetică moderată a blocului de locuințe de pe strada 
Pricazului numărul 62, scara A, B, C din Municipiul Orăștie. 
 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor pentru 
obiectivul de investiții “Renovarea energetică moderată a blocului de locuințe de pe strada 
Pricazului numărul 67, scara A,B,C, D din Municipiul Orăștie”. 
 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor pentru 
obiectivul de investiții “Renovarea energetică moderată a blocului de locuințe de pe strada 
Pricazului numărul 73, scara A,B,C din Municipiul Orăștie”. 
 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor pentru 
obiectivul de investiții “Renovarea energetică moderată a blocului de locuințe de pe strada 
Pricazului numărul 77, scara A, B, din Municipiul Orăștie”. 
 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor pentru 
obiectivul de investiții “Renovarea energetică moderată a blocului de locuințe de pe strada 
Eroilor numărul D, scara A,B,C din Municipiul Orăștie”. 
 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor pentru 
obiectivul de investiții  “Renovarea energetică moderată a blocului de locuințe de pe strada 
Avram Iancu numărul 14, scara A, din Municipiul Orăștie”. 
 15.Proiect de hotărâre  privind modificarea și completarea HCL nr.112/2022 referitoare 
la aprobarea depunerii cererii de finanțare și a cheltuielilor pentru obiectivul de investiții 
“Construire insule ecologice digitalizate în municipiul Orăștie”. 
 16.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la HCL nr.18/2018 
referitoare la atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Orăștie a terenurilor 
aferente unor străzi. 
 Proiectul ordinii de zi 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 depunerii proiectului și a cheltuielilor pentru 
obiectivul de investiții “Renovarea energetică moderată a blocului de locuințe de pe strada 
Eroilor numărul 2Bis, scara A,B,C din Municipiul Orăștie”. 
 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.190/2022 privind aprobarea depunerii proiectului și a 
cheltuielilor pentru obiectivul de investiții “Renovarea energetică moderată a blocului de 
locuințe de pe strada Eroilor numărul 2Bis, scara A,B,C din Municipiul Orăștie”. 
 La punctul al doilea al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului de 
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hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor pentru obiectivul de 
investiții “Renovarea energetică moderată a blocului de locuințe de pe strada Unirii numărul 
9, scara A, din Municipiul Orăștie”. 
 Dșoara ec.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 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.191/2022 privind aprobarea depunerii proiectului și a 
cheltuielilor pentru obiectivul de investiții “Renovarea energetică moderată a blocului de 
locuințe de pe strada Unirii numărul 9, scara A, din Municipiul Orăștie”. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor pentru obiectivul de 
investiții “Renovarea energetică moderată a blocului de locuințe de pe strada Pricazului 
numărul 16, scara A,  din Municipiul Orăștie”. 
 Dșoara ec.Gîrdea Bianca 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 secretar general Călin Costoiu precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotarare este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.192/2022 privind aprobarea depunerii proiectului și a 
cheltuielilor pentru obiectivul de investiții “Renovarea energetică moderată a blocului de 
locuințe de pe strada Pricazului numărul 16, scara A,  din Municipiul Orăștie”. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, dl primar prezintă motivele inițierii privind aprobarea 
depunerii proiectului și a cheltuielilor pentru obiectivul de investiții “Renovarea energetică 
moderată a blocului de locuințe de pe strada Pricazului numărul 18, scara A, din Municipiul 
Orăștie”.  
 Dșoara ec.Gîrdea Bianca dă citire raportului întocmit de Biroul Dezvoltare Locală și 
Proiecte. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan prezintă raportul 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.193/2022 privind aprobarea depunerii proiectului și a 
cheltuielilor pentru obiectivul de investiții “Renovarea energetică moderată a blocului de 
locuințe de pe strada Pricazului numărul 18, scara A, din Municipiul Orăștie”. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor pentru obiectivul de investiții 
“Renovarea energetică moderată a blocului de locuințe de pe strada Eroilor numărul 38, 
scara A,B,C din Municipiul Orăștie”. 
 Dșoara ec.Gîrdea Bianca prezintă raportul întocmit de Biroul Dezvoltare Locală și 
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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.194/2022 privind aprobarea depunerii proiectului și a 
cheltuielilor pentru obiectivul de investiții “Renovarea energetică moderată a blocului de 
locuințe de pe strada Eroilor numărul 38, scara A,B,C din Municipiul Orăștie”. 
 La punctul 6 al ordinii de zi, dl primar expune motivele inițierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor pentru obiectivul de investiții 
“Renovarea energetică moderată a blocului de locuințe de pe strada Pricazului numărul 54, 
scara A,B din Municipiul Orăștie”. 
 Dșoara ec.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 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.195/2022  privind aprobarea depunerii proiectului și a 
cheltuielilor pentru obiectivul de investiții “Renovarea energetică moderată a blocului de 
locuințe de pe strada Pricazului numărul 54, scara A,B din Municipiul Orăștie”. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor pentru obiectivul de 
investiții “Renovarea energetică moderată a blocului de locuințe de pe strada Pricazului 
numărul 59, scara A,B din Municipiul Orăștie”. 
 Dșoara ec.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.196/2022  privind aprobarea depunerii proiectului și a 
cheltuielilor pentru obiectivul de investiții “Renovarea energetică moderată a blocului de 
locuințe de pe strada Pricazului numărul 59, scara A,B din Municipiul Orăștie”. 
 La punctul 8 al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor pentru obiectivul de investiții 
“Renovarea energetică moderată a blocului de locuințe de pe strada Pricazului numărul 60, 
scara A, B, C, D din Municipiul Orăștie”. 
 Dșoara ec.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 secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
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este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.197/2022 privind aprobarea depunerii proiectului și a 
cheltuielilor pentru obiectivul de investiții “Renovarea energetică moderată a blocului de 
locuințe de pe strada Pricazului numărul 60, scara A, B, C, D din Municipiul Orăștie”. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre  privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor pentru obiectivul de 
investiții “Renovarea energetică moderată a blocului de locuințe de pe strada Pricazului 
numărul 62, scara A, B, C din Municipiul Orăștie. 
 Dșoara ec.Gîrdea Bianca 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 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.198/2022 privind aprobarea depunerii proiectului și a 
cheltuielilor pentru obiectivul de investiții “Renovarea energetică moderată a blocului de 
locuințe de pe strada Pricazului numărul 62, scara A, B, C din Municipiul Orăștie. 
 La punctul 10 al ordinii de zi, dl primar prezinta motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor pentru obiectivul de 
investiții “Renovarea energetică moderată a blocului de locuințe de pe strada Pricazului 
numărul 67, scara A,B,C, D din Municipiul Orăștie”. 
 Dșoara ec.Gîrdea Bianca dă citire raportului întocmit de Biroul Dezvoltare Locală și 
Proiecte. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan prezintă raportul 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.199/2022 privind aprobarea depunerii proiectului și a 
cheltuielilor pentru obiectivul de investiții “Renovarea energetică moderată a blocului de 
locuințe de pe strada Pricazului numărul 67, scara A,B,C, D din Municipiul Orăștie”. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor pentru obiectivul de investiții 
“Renovarea energetică moderată a blocului de locuințe de pe strada Pricazului numărul 73, 
scara A,B,C din Municipiul Orăștie”. 
 Dșoara ec.Gîrdea Bianca 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 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.200/2022 privind aprobarea depunerii proiectului și a 
cheltuielilor pentru obiectivul de investiții “Renovarea energetică moderată a blocului de 
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locuințe de pe strada Pricazului numărul 73, scara A,B,C din Municipiul Orăștie”. 
 La punctul 12 al ordinii de zi, dl primar expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre  privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor pentru obiectivul de 
investiții “Renovarea energetică moderată a blocului de locuințe de pe strada Pricazului 
numărul 77, scara A, B, din Municipiul Orăștie”. 
 Dșoara ec.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 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.201/2022  privind aprobarea depunerii proiectului și a 
cheltuielilor pentru obiectivul de investiții “Renovarea energetică moderată a blocului de 
locuințe de pe strada Pricazului numărul 77, scara A, B, din Municipiul Orăștie”. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor pentru obiectivul de 
investiții “Renovarea energetică moderată a blocului de locuințe de pe strada Eroilor 
numărul D, scara A,B,C din Municipiul Orăștie”. 
 Dșoara ec.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.202/2022  privind aprobarea depunerii proiectului și a 
cheltuielilor pentru obiectivul de investiții “Renovarea energetică moderată a blocului de 
locuințe de pe strada Eroilor numărul D, scara A,B,C din Municipiul Orăștie”. 
 La punctul 14 al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor pentru obiectivul de investiții  
“Renovarea energetică moderată a blocului de locuințe de pe strada Avram Iancu numărul 
14, scara A, din Municipiul Orăștie”. 
 Dșoara ec.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 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.203/2022 privind aprobarea depunerii proiectului și a 
cheltuielilor pentru obiectivul de investiții  “Renovarea energetică moderată a blocului de 
locuințe de pe strada Avram Iancu numărul 14, scara A, din Municipiul Orăștie”. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.112/2022 referitoare la aprobarea 
depunerii cererii de finanțare și a cheltuielilor pentru obiectivul de investiții “Construire 
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insule ecologice digitalizate în municipiul Orăștie”. 
 Dșoara ec.Girdea Bianca 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 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.204/2022 privind modificarea și completarea HCL 
nr.112/2022 referitoare la aprobarea depunerii cererii de finanțare și a cheltuielilor pentru 
obiectivul de investiții “Construire insule ecologice digitalizate în municipiul Orăștie”. 
 La ultimul punct al ordinii de zi, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea și completarea anexei la HCL nr.18/2018 referitoare la atestarea 
apartenenței la domeniul public al municipiului Orăștie a terenurilor aferente unor străzi. 
 
 Dl ing.Iacob Doru dă citire raportului întocmit de Biroul Dezvoltare Locală și Proiecte. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia prezintă raportul de avizare al comisiei 
pentru administrație locală, juridică și de disciplină. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin întreabă dacă s-a avut în vedere să fie 
cuprinsă și strada din spatele târgului, care este în zona parcului „Orăștie Arena”. 
 Dl ing.Iacob Doru precizează că este unul dintre tronsoanele de legătură între str.Unirii 
și Targului și este cuprins în această listă. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin arată că, fiind trotuarul foarte îngust în viitor 
să ne gândim să facem o pistă de biciclete și un trotuar ca lumea pe niște fonduri care ar 
putea fi accesate. 
 Dl ing.Iacob Doru menționează faptul că, din păcate pe drumul de legătură în dreptul 
parcului nu crede că încape o pistă de biciclete, dar se va ține cont de aceste aspecte pe 
viitor. 
 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.205/2022 privind modificarea și completarea anexei la HCL 
nr.18/2018 referitoare la atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Orăștie a 
terenurilor aferente unor străzi. 
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
              Președinte de ședință,                                                     Secretar General,                                       
          prof.GIURGIU Margareta                                 jr.Călin COSTOIU 


