
 1 

            ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 23.06.2016 cu ocazia şedinŃei de constituire a Consiliului local al 
municipiului Orăştie. 
 La şedinŃă participă d-na Fulop Roxana Diana, reprezentant al Institutiei 
Prefectului Judetului Hunedoara,   d-l Ovidiu Bălan – primarul municipiului Orăştie, 
d-l Teodor Iordan – secretarul municipiului Orăştie, conducători de instituŃii publice, 
agenŃi economici, cetăŃeni ai municipiului Orăştie şi mass-media locală. 
 Lucrările şedintei sunt deschise de d-na Fulop Roxana Diana, care arată că, la 
Orăştie, la alegerile din 05 iunie 2016, din cei 18.822 alegători înscrişi în listele 
electorale s-au prezentat la urne un număr de 8.711 alegători, în procent de 46,28 % . 
 După ce arată scopul şedinŃei, constată că aceasta este legal constituită, întrucât 
sunt prezenŃi în sală 18 din cei 19 consilieri aleşi, lipseşte d-l Stoica Constantin 
Nicolae, acesta fiind plecat în străinătate. 
 În continuare, pentru conducerea lucrărilor şedinŃei invită în prezidiu pe             
d-l Radu Ion, decanul de vârstă al consilierilor, împreună cu d-nii Molocea Mihai 
Iulian şi łambă Alin Adam, cei mai tineri dintre consilieri. 
 D-l Radu Ion prezintă următorul proiect al ordinii de zi : 
  1.Alegerea comisiei de validare. 
 2.Validarea mandatelor consilierilor aleşi. 
 3.Depunerea jurământului de către consilieri si constituirea consiliului local. 
 4.Alegerea preşedintelui de şedinŃă a consiliului local. 
  5.Prezentarea validării alegerii primarului. 
 6.Depunerea jurământului de către primar. 
 7.Alegerea viceprimarului. 

8.Aprobarea componenŃei comisiilor de specialitate. 
 Supusă la vot, ordinea de zi prezentată se aprobă în unanimitate. 
 La primul punct al ordinii de zi, preşedintele de şedinŃă propune ca din comisia 
de validare să facă parte un număr de 5 consilieri. 
 Supusă la vot, propunerea făcută se aprobă în unanimitate. 
 În continuare, se solicită a se face propuneri nominale pentru comisia de 
validare, în acest sens, d-l Paşca Ioan, propune ca din aceasta să facă parte următorii 
consilieri : Ionică Mircea, Pîndărelu Nicolae, Petre Radu OnuŃ, UriŃescu Marius 
Florin şi Bulz Dionisie. 
 Supuse la vot deschis, pe rând, propunerile făcute se aprobă în unanimitate. 
 Este adoptată Hotărârea nr.75/2016 privind alegerea comisiei de validare. 
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 Pentru a da posibilitatea comisiei de validare să-şi aleagă preşedintele şi 
secretarul, apoi să examineze, pe baza dosarelor puse la dispoziŃie, legalitatea alegerii 
fiecărui consilier şi să-şi întocmească raportul, se ia o pauză de 20 de minute. 
 La reluarea lucrărilor şedinŃei, d-l UriŃescu Marius Florin, secretarul comisiei de 
validare, prezintă raportul acestei comisii.  
 Propunerile comisiei se prezintă nominal, în ordine alfabetică, pentru fiecare 
consilier în parte. 
 Se supune, pe rând, la vot şi se votează în unanimitate, validarea fiecărui mandat 
în parte (consilierul a cărui validare este supusă la vot nu votează). 
 Este adoptată Hotărârea nr.76/2016 privind validarea  mandatelor consilierilor  
aleşi  la 05 iunie  2016  în Consiliul local al municipiului Orăştie. 
 În continuare, consilierii depun în faŃa Consiliului local jurământul prevăzut de 
art.32 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 Secretarul municipiului Orăştie, d-l Teodor Iordan, dă citire textului 
jurământului, după care strigă numele fiecărui consilier, în ordine alfabetică, acesta se 
prezintă în faŃa prezidiului, pune mâna stângă pe ConstituŃia României şi pe Biblie, 
rosteşte cuvântul JUR, după care semnează jurământul în două exemplare. 
 În urma jurământului depus de către toŃi consilierii, d-l Radu Ion declară 
constituit Consiliul local al municipiului Orăştie. 
 Se adoptă Hotărârea nr.77/2016 privind constituirea Consiliului local al 
municipiului Orăştie. 
 Întrucât, potrivit legii, lucrările şedinŃei consiliului urmează a fi conduse de un 
preşedinte de şedinŃă, d-l Radu Ion invită consilierii să facă propuneri în acest sens. 
 D-l consilier Ionică Mircea propune ca preşedinte de şedinŃă pe o perioada de     
3 luni pe d-l consilier Paşca Ioan. 
 Propunerea se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.78/2016 privind alegerea  preşedintelui  de şedinŃă. 
 În continuare şedinŃei, d-l Teodor Iordan, secretarul municipiului Orăştie dă 
citire sentinŃei civile nr.484/CC/22.06.2016 a Judecătoriei Orăştie arătând că, au fost 
îndeplinite în mod corespunzător exigenŃele cerute de lege şi, în consecinŃă validează 
alegerea Primarului municipiului Orăştie, în CircumscripŃia Electorală nr.5 Orăştie, în 
turul de scrutin din 05.06.2016, în persoana candidatului Partidului Social Democrat, 
d-l BĂLAN OVIDIU LAURENłIU. 
 În continuare, d-l primar Ovidiu LaurenŃiu Bălan dă citire textului jurământului 
prevăzut de art.32 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, după care, cu mână pe ConstituŃie şi Biblie 
rosteşte cuvântul „JUR”, după care îl semnează în două exemplare. 
 În urma depunerii jurământului, preşedintele de şedinŃă îl declară investit în 
funcŃia de Primar al Municipiului Orăştie. 
 În continuare, preşedintele de şedinŃă invită consilierii să facă propuneri pentru 
alegerea viceprimarului. 
 D-l consilier Radu Ion îl propune pe d-l consilier łambă Alin Adam.  
 Întrucât urmează a fi întocmite buletinele de vot se ia o pauză de 15 minute.  
 După pauză, d-l secretar înmânează, pe rând, câte un buletin de vot fiecărui  
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consilier, care intră în cabina special amenajată, apoi introduce buletinul de vot în 
urnă. 
  După încheierea votării, d-l Paşca Ioan, preşedintele de şedinŃă şi d-l Teodor 
Iordan, secretarul municipiului, procedează la numărarea voturilor şi întocmesc un 
proces verbal. 
 Preşedintele de şedinŃă dă citire procesului verbal, arătând  ca d-l ALIN ADAM 
łAMBĂ a obŃinut 18 voturi „pentru”  acesta fiind declarat viceprimar al municipiului 
Orăştie. 
 D-l viceprimar Alin Adam łambă mulŃumeşte membrilor consiliului pentru 
încrederea care i-au acordat-o prin alegerea în această funcŃie, care îl onorează şi îl 
obliga în acelaşi timp.  
 Se adoptă Hotărârea nr.79/2016 privind alegerea viceprimarului. 
 La ultimul punct al ordinii de zi, preşedintele de şedinŃă propune organizarea, în 
cadrul Consiliului local, a unui număr de 5 comisii de specialitate pe următoarele 
domenii : 
  1.Comisia pentru activităŃi economico-financiare compusă din 9 membri;  

2.Comisia pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, protecŃie mediu şi  
turism compusă din 7 membri;  

3.Comisia pentru servicii publice şi comerŃ, muncă şi protecŃie socială  
compusă din 7 membri; 

4.Comisia pentru învăŃământ, sănătate, activităŃi social-culturale şi culte  
compusă  din 9 membri; 

5.Comisia pentru administraŃie locală, juridică şi de disciplină compusă din  
7 membri;  
 În continuare, d-l viceprimar Alin łambă, propune componenŃa nominală a 
comisiilor de specialitate, Ńinând seama de profesia şi locul de muncă al consilierilor, 
dar şi de opŃiunile acestora, cu menŃiunea că, două comisii, şi anume comisia pentru 
servicii publice şi comerŃ, muncă şi protecŃie socială şi comisia pentru administraŃie 
locală, juridică şi de disciplină vor fi completate ulterior, după validarea mandatului 
d-lui Stoica Constantin Nicolae. 
 Întrucât nu există alte propuneri sau amendamente este supusă pe rând, la vot 
componenŃa fiecărei comisii de specialitate, după cum urmează : 
 I.Comisia  pentru activităŃi economico-financiare : 
 1.Radu Ion 
 2.Paşca Ioan 
 3.Pîndărelu Nicolae  
 4.łambă Alin 
 5.Ionică Mircea 
 6.Petre Radu OnuŃ 
 7.Popa Dorin Ioan 
 8.Molocea Mihai Iulian 
 9.Chira Adriana 
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 II.Comisia pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, protecŃie mediu şi turism : 
 1.Paşca Ioan 
 2.Radu Ion  
 3.Pîndărelu Nicolae 
 4.UriŃescu Marius Florin 
 5.łambă Alin Adam 
 6.Popa Dorin Ioan 
 7.Molocea Mihai Iulian 
    
 III.Comisia pentru servicii publice şi comerŃ, muncă şi protecŃie socială : 
 1.Stănculesc Valentin Silviu 
 2.UriŃescu Marius Florin 
 3.Aldea Simona 
 4.ŞuŃă Virgil 
 5.Ştefănie Maria 
 6.Sechi Dan Mihail 
 7. .......................... 
 
 IV.Comisia pentru  învăŃământ, sănătate, activităŃi social-culturale şi culte : 
 1.ŞuŃă Virgil  
 2.Ardelean Dana Alina 
 3.Ştefănie Maria 
 4.Aldea Simona 
 5.Cîndea LenuŃa Aurelia 
 6.Ionică Mircea 
 7.Sechi Dan Mihail 
 8.Chira Adriana 
 9.Bulz Dionisie 
 
 V.Comisia pentru  administraŃie locală, juridică şi de disciplină : 
 1.Ardelean Dana Alina  
 2.Petre Radu OnuŃ 
 3.ŞuŃă Virgil 
 4.Cîndea LenuŃa Aurelia 
 5.Stănculesc Valentin Silviu 
 6.Bulz Dionisie 
 7. ...........................  
 Este adoptată Hotărărea nr.80/2016 privind organizarea comisiilor de 
specialitate. 
 În continuare se dă cuvântul d-lui primar Ovidiu LaurenŃiu Bălan, care salută 
prezenŃa în sală a d-nei deputat Natalia Elena Intotero, a reprezentantului InstituŃiei 
Prefectului, a conducătorilor unor instituŃii, precum şi a membrilor Consiliului local 
Orăştie. Totodată, d-l primar prezintă succint principalele obiective pe care şi le 
propune în noul mandat, precum şi continuarea proiectelor începute de 
municipalitate. În incheiere, îşi exprimă speranŃa într-o cât mai bună colaborare cu d-l 
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viceprimar şi cu membri Consiliului local, pentru prosperitatea municipiului Orăştie 
şi multŃumeste d-lui Popa Dorin, precum şi membrilor fostului consiliu local pentru 
activitatea desfăşurată pe perioada mandatului 2012-2016. 
 D-l preşedinte de şedinŃă, dă cuvântul d-nei Fulop Roxana Diana, reprezentant al 
InstituŃiei Prefectului, care adresează felicitări primarului, viceprimarului şi noului 
consiliu pentru noua investitură şi le urează mult succes în activitatea pe care o vor 
desfăşura. 
 Drept pentru care se încheie prezentul proces verbal. 
 
 
   Preşedinte de şedinŃă,                                                              Secretar,                                               
                       jr.Paşca Ioan                        jr.Teodor Iordan 
  


