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           ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 28.09.2017 cu ocazia şedinŃei ordinare a Consiliului local al 
municipiului Orăştie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită. 
 Din totalul de 19 consilieri sunt prezenŃi la şedinŃă 18. Lipseşte d-l consilier 
local Popa Dorin Ioan. 
 La şedinŃă participă d-nii primar Ovidiu Bălan, viceprimar łambă Alin Adam, 
secretar Teodor Iordan şi mass-media locală. 
 Întrucât procesele verbale al şedinŃei de îndată din data de 06.09.2017 şi al 
şedinŃei de îndată din data de 15.09.2017 au fost puse la dispoziŃia consilierilor, d-l 
secretar Teodor Iordan întreabă dacă există obiecŃii cu privire la acestea. Întrucât nu 
există obiecŃii acestea sunt supuse 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 aprobarea rectificării bugetului local al 
municipiului Orăştie pe anul 2017. 
 2.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.31/2017 referitoare la 
aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul  – „Modernizare şi extindere Creşă Municipală, str. Pricazului, Municipiul 
Orăştie, JudeŃul Hunedoara”. 
 3.Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr.171/2017 referitoare la 
aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie pentru 
proiectul „Modernizare şi extindere Creşă Municipală, Municipiul Orăştie, JudeŃul 
Hunedoara”. 
 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului achiziŃiilor publice aferent 
Proiectului “Creşterea eficienŃei energetice a clădirilor rezidenŃiale din municipiul 
Orăştie, judeŃul Hunedoara – Proiect nr.2”. 
 5.Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr.166/2017 referitoare la  
aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie pentru 
proiectul “Modernizare strada Stelian Ivaşcu, municipiul Orăştie, judeŃul 
Hunedoara”. 
 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de concesiune 
nr.634/2009 încheiat între Municipiul Orăştie şi Cabinet Individual dr.Ioanid Silvia şi 
încheierea unui nou contract de concesiune pentru spaŃiul situat în Municipiul 
Orăştie, str.Mureşul, f.n.  
 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de 
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concesiune pentru terenurile aferente garajelor din municipiul Orăştie situate în 
str.Mureşul, zona Cimitirului Nou, care expiră în luna octombrie 2017. 
 8.Proiect de hotărâre privind repartizarea în vederea atribuirii cu chirie a unor 
locuinŃe de necesitate situate în str.Plantelor din municipiul Orăştie. 
 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinŃe construite din 
fonduri ANL situate în blocul nr.82 din str.Pricazului, municipiul Orăştie solicitate de 
titularii contractelor de închiriere. 
 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinŃe construite din 
fonduri ANL situate în blocul nr.84 din str.Pricazului, municipiul Orăştie solicitate de 
titularii contractelor de închiriere. 
 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe 
construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.84, apartamentul nr.6 din municipiul 
Orăştie, str.Pricazului. 
 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe 
construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.81, apartamentul nr.1 din municipiul 
Orăştie, str.Pricazului. 
 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe 
construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.82, apartamentul nr.14 din municipiul 
Orăştie, str.Pricazului. 
 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe 
construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.82, apartamentul nr.8 din municipiul 
Orăştie, str.Pricazului. 
 15.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe 
construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.81, apartamentul nr.14 din municipiul 
Orăştie, str.Pricazului. 
 16.Proiect de hotărâre privind atribuirea cu chirie a unui apartament situat în 
municipiul Orăştie, str.Pricazului, bl.36.  
 17.Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi Statului de funcŃii 
ale Casei de Cultură Alexandru GrozuŃă Orăştie.  
 18.Proiect de hotărâre privind  alocarea unei sume de bani din bugetul local al 
municipiului Orăştie pe anul 2017 în vederea organizării şi desfăşurării  Festivalului 
– concurs „Tudorică Munteanu, pentru solişti instrumentişti şi solişti vocali de 
muzică populară tradiŃională românească”, ediŃia a XVI-a. 
 19.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al 
municipiului Orăştie pe anul 2017 în vederea organizării manifestării „Concert de 
romanŃe – A căzut o frunză-n calea ta”, ediŃia a XIV-a. 
 20.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al 
municipiului Orăştie pe anul 2017 în vederea organizării manifestărilor dedicate Zilei 
NaŃionale a României. 
 În afara ordinii de zi, d-l primar propune :  
 21.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al 
municipiului Orăştie pe anul 2017 în vederea suportării cheltuielilor ocazionate de 
vizita unei delegaŃii olandeze din oraşul înfrăŃit Sliedrecht – Olanda în perioada 16 – 
24 octombrie 2017. 
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 Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerea ulterioară este supus la vot şi 
aprobat în unanimitate. 
 La punctul 1 al odinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Orăştie pe anul 
2017. 
 D-na director Jorza Lucia dă citire raportului întocmit de DirecŃia economică. 
 D-l consilier łambă Alin arată că, în comisia economică proiectul de hotărâre a 
fost avizat favorabil. 
 D-l viceprimar arată că, sunt necesare realizarea unor lucrări de reparaŃii la 
GrădiniŃa “CăsuŃa cu Poveşti” şi propune rectificarea bugetului local cu suma de 144 
mii lei, care se va retrage de la capitolul 84.02 “Transporturi” şi se va transfera la 
capitolul 65.02 “ÎnvăŃământ”.   
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul  necesar pentru aprobarea 
amendamentului şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.203/2017 privind aprobarea rectificării bugetului 
local al municipiului Orăştie pe anul 2017. 
  La punctul 2 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea HCL nr.31/2017 referitoare la aprobarea studiului de 
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  – „Modernizare şi 
extindere Creşă Municipală, str. Pricazului, Municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”. 
 D-na ec.Oltean Mihaela prezinta raportul întocmit de Serviciul Public de 
AsistenŃă Socială Orăştie. 
 D-l consilier łambă Alin dă citire raportului de avizare al comisiei economice. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.204/2017 privind modificarea HCL nr.31/2017 
referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul  – „Modernizare şi extindere Creşă Municipală, str. Pricazului, 
Municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”. 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind  
modificarea HCL nr.171/2017 referitoare la aprobarea asigurării finanŃării de la 
bugetul local al municipiului Orăştie pentru proiectul „Modernizare şi extindere 
Creşă Municipală, Municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”. 
 D-na ec.Oltean Mihaela prezintă raportul întocmit de Serviciul Public de 
AsistenŃă Socială. 
 D-l consilier łambă Alin arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre a 
fost avizat favorabil. 
 D-l secretar Teodor Iordan 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.205/2017 privind modificarea HCL nr.171/2017 
referitoare la aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie 
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pentru proiectul „Modernizare şi extindere Creşă Municipală, Municipiul Orăştie, 
JudeŃul Hunedoara”.  
 La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea Programului achiziŃiilor publice aferent Proiectului 
“Creşterea eficienŃei energetice a clădirilor rezidenŃiale din municipiul Orăştie, 
judeŃul Hunedoara – Proiect nr.2”. 
 D-l ing.Colhon Andrei dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier łambă Alin dă citire, pe rând, rapoartelor de avizare ale comisiei 
economice şi al comisiei pentru urbanism. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.206/2017 privind aprobarea Programului achiziŃiilor 
publice aferent Proiectului “Creşterea eficienŃei energetice a clădirilor rezidenŃiale 
din municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara – Proiect nr.2”. 
 În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
modificarea HCL nr.166/2017 referitoare la  aprobarea asigurării finanŃării de la 
bugetul local al municipiului Orăştie pentru proiectul “Modernizare strada Stelian 
Ivaşcu, municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara”. 
 D-na ec.Doboş Carmen prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier łambă Alin arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre a 
fost avizat favorabil. 
 D-l secretar arata ca, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotarare 
este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.207/2017 privind  modificarea HCL nr.166/2017 
referitoare la  aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului 
Orăştie pentru proiectul “Modernizare strada Stelian Ivaşcu, municipiul Orăştie, 
judeŃul Hunedoara”. 
 La punctul 6 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr.634/2009 încheiat 
între Municipiul Orăştie şi Cabinet Individual dr.Ioanid Silvia şi încheierea unui nou 
contract de concesiune pentru spaŃiul situat în Municipiul Orăştie, str.Mureşul, f.n. 
 D-l ing.Colhon Andrei prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-nii consilieri Petre Radu şi Stănculesc Valentin dau citire, pe rând, rapoartelor 
de avizare ale comisiei pentru administraŃie locală şi al comisiei pentru servicii şi 
comerŃ. 
 D-l secretar Teodor Iordan 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.208/2017 privind aprobarea încetării contractului de 
concesiune nr.634/2009 încheiat între Municipiul Orăştie şi Cabinet Individual 
dr.Ioanid Silvia şi încheierea unui nou contract de concesiune pentru spaŃiul situat în 
Municipiul Orăştie, str.Mureşul, f.n. 
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 În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune pentru terenurile 
aferente garajelor din municipiul Orăştie situate în str.Mureşul, zona Cimitirului Nou, 
care expiră în luna octombrie 2017. 
 D-l ing.Colhon Andrei 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 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.209/2017 privind aprobarea prelungirii duratei 
contractelor de concesiune pentru terenurile aferente garajelor din municipiul Orăştie 
situate în str.Mureşul, zona Cimitirului Nou, care expiră în luna octombrie 2017. 
 Preşedintele de şedinŃă propune discutarea punctelor nr.18, 19 şi 20, urmând ca, 
apoi să se continue cu punctul 8 al ordinii de zi. 
 Propunerea se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 18 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind  alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăştie 
pe anul 2017 în vederea organizării şi desfăşurării  Festivalului – concurs „Tudorică 
Munteanu, pentru solişti instrumentişti şi solişti vocali de muzică populară 
tradiŃională românească”, ediŃia a XVI-a. 
 D-l ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură “Alexandru 
GrozuŃă” Orăştie. 
 D-l consilier łambă Alin dă citire raportului de avizare al comisiei economice. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.210/2017 privind  alocarea unei sume de bani din 
bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2017 în vederea organizării şi 
desfăşurării  Festivalului – concurs „Tudorică Munteanu, pentru solişti instrumentişti 
şi solişti vocali de muzică populară tradiŃională românească”, ediŃia a XVI-a. 
 În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 
2017 în vederea organizării manifestării „Concert de romanŃe – A căzut o frunză-n 
calea ta”, ediŃia a XIV-a. 
 D-l ing.Pistol Eugen dă citire raportului întocmit de Casa de Cultură “Alexandru 
GrozuŃă” Orăştie. 
 D-l consilier łambă Alin 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.211/2017 privind alocarea unei sume de bani din 
bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2017 în vederea organizării manifestării 
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„Concert de romanŃe – A căzut o frunză-n calea ta”, ediŃia a XIV-a. 
 La punctul 20 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăştie 
pe anul 2017 în vederea organizării manifestărilor dedicate Zilei NaŃionale a 
României. 
 D-l ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură “Alexandru 
GrozuŃă” Orăştie. 
 D-l consilier łambă Alin dă citire raportului de avizare al comisiei economice. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.212/2017 privind alocarea unei sume de bani din bugetul 
local al municipiului Orăştie pe anul 2017 în vederea organizării manifestărilor 
dedicate Zilei NaŃionale a României. 
 La punctul 8 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind repartizarea în vederea atribuirii cu chirie a unor locuinŃe de 
necesitate situate în str.Plantelor din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Colhon Andrei prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 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 13 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.213/2017 privind repartizarea în vederea atribuirii cu 
chirie a unor locuinŃe de necesitate situate în str.Plantelor din municipiul Orăştie. 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea unui schimb de locuinŃe construite din fonduri ANL situate în blocul nr.82 
din str.Pricazului, municipiul Orăştie solicitate de titularii contractelor de închiriere. 
 D-l ing.Colhon Andrei prezinta 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.214/2017 privind aprobarea unui schimb de locuinŃe 
construite din fonduri ANL situate în blocul nr.82 din str.Pricazului, municipiul 
Orăştie solicitate de titularii contractelor de închiriere. 
 La punctul 10 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinŃe construite din fonduri ANL 
situate în blocul nr.84 din str.Pricazului, municipiul Orăştie solicitate de titularii 
contractelor de închiriere. 
 D-l ing.Colhon Andrei 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. 
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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.215/2017 privind aprobarea unui schimb de locuinŃe 
construite din fonduri ANL situate în blocul nr.84 din str.Pricazului, municipiul 
Orăştie solicitate de titularii contractelor de închiriere. 
 În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre  privind 
aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe construită prin fonduri ANL situată în 
blocul nr.84, apartamentul nr.6 din municipiul Orăştie, str.Pricazului. 
 D-l ing.Colhon Andrei 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.216/2017  privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei 
locuinŃe construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.84, apartamentul nr.6 din 
municipiul Orăştie, str.Pricazului. 
 La punctul 12 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe construită prin fonduri 
ANL situată în blocul nr.81, apartamentul nr.1 din municipiul Orăştie, str.Pricazului. 
 D-l ing.Colhon Andrei prezintă raportul 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.217/2017 privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei 
locuinŃe construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.81, apartamentul nr.1 din 
municipiul Orăştie, str.Pricazului. 
 În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe construită prin fonduri ANL 
situată în blocul nr.82, apartamentul nr.14 din municipiul Orăştie, str.Pricazului. 
 D-l ing.Colhon Andrei dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Petre Radu prezintă raportul 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.218/2017 privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei 
locuinŃe construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.82, apartamentul nr.14 din 
municipiul Orăştie, str.Pricazului. 
 La punctul 14 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre  privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe construită prin fonduri 
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ANL situată în blocul nr.82, apartamentul nr.8 din municipiul Orăştie, str.Pricazului. 
 D-l ing.Colhon Andrei prezintă raportul 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.219/2017 privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei 
locuinŃe construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.82, apartamentul nr.8 din 
municipiul Orăştie, str.Pricazului. 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe construită prin fonduri ANL situată în 
blocul nr.81, apartamentul nr.14 din municipiul Orăştie, str.Pricazului. 
 D-l ing.Colhon Andrei 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.220/2017  privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei 
locuinŃe construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.81, apartamentul nr.14 din 
municipiul Orăştie, str.Pricazului. 
 La punctul 16 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind atribuirea cu chirie a unui apartament situat în municipiul Orăştie, 
str.Pricazului, bl.36. 
 D-l ing.Colhon Andrei dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Petre Radu arată că,  în comisia pentru administraŃie locala, 
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.221/2017 privind atribuirea cu chirie a unui 
apartament situat în municipiul Orăştie, str.Pricazului, bl.36. 
 În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
modificarea Organigramei şi Statului de funcŃii ale Casei de Cultură Alexandru 
GrozuŃă Orăştie.  
 D-l secretar Teodor Iordan prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală – Compartiment resurse umane arătând motivele care au impus 
măsura desfiinŃării postului de administrator al Casei de Cultură. 
 D-na consilier Cîndea LenuŃa dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte. 
 D-l consilier Molocea Mihai întreabă dacă dorim să reînfiinŃăm peste câteva luni 
acest post, nu vor exista impedimente în acest sens şi această măsură era singura 
soluŃie şi cea mai adecvată. I se răspunde de către d-l secretar care arată că, urmare a 
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suspendării activităŃii în cadrul instituŃiei, activitatea angajatului nu se mai justifică, 
cum de altfel a recunoscut şi acesta. 
 D-l consilier Molocea Mihai întreabă dacă prin reducerea postului, angajatul 
respectiv nu devine un caz social.   
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, din câte ştie angajatul îndeplineşte condiŃiile 
de pensionare anticipată, acesta activând înainte în cadrul unei unităŃi militare. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 13 voturi „pentru”, iar 5 
consilieri s-au abŃinut de la vot (consilierii locali Bulz Dionisie, Chira Adriana, 
Molocea Mihai Iulian, Sechi Dan Mihail şi Stoica Constantin Nicolae). 
 Se adoptă Hotărârea nr.222/2017 privind modificarea Organigramei şi Statului 
de funcŃii ale Casei de Cultură Alexandru GrozuŃă Orăştie. 
 La punctul 21 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăştie 
pe anul 2017 în vederea suportării cheltuielilor ocazionate de vizita unei delegaŃii 
olandeze din oraşul înfrăŃit Sliedrecht – Olanda în perioada 16 – 24 octombrie 2017. 
 D-na ec.Doboş Carmen prezintă raportul întocmit de Biroul Dezvoltare Locală 
şi Proiecte. 
 D-l consilier łambă Alin 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.223/2017 privind alocarea unei sume de bani din 
bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2017 în vederea suportării cheltuielilor 
ocazionate de vizita unei delegaŃii olandeze din oraşul înfrăŃit Sliedrecht – Olanda în 
perioada 16 – 24 octombrie 2017.   
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
             Preşedinte de şedinŃă,                                                      Secretar,                                                
                   jr.Paşca Ioan                                   jr.Teodor Iordan 
 


