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          ROMÂNIA  

JUDEŢUL HUNEDOARA 

MUNICIPIUL ORĂŞTIE 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

 Încheiat astăzi, 22 decembrie 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 18 cei 19 consilieri locali în funcție. Lipsește nemotivat dna 

consilier local Ardelean Dana Alina. 

 La ședință participă primar ing.Ovidiu Bălan, viceprimar Hendrea Ovidiu 

Cristian, secretar general Călin Costoiu și funcționari publici din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului. 

 Dl secretar general Călin Costoiu precizează că, procesul verbal al ședinței 

extraordinare din data de 12 decembrie 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, dl consilier local Jula Radu Ioan prezintă următorul 

proiect al ordinii de zi :   

 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al 

municipiului Orăștie pe anul 2022. 

 2.Proiect de hotărâre  privind completarea Programului anual al achizițiilor 

publice pentru anul 2022 aprobat prin HCL nr.32/2022. 

 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației faza studiu de 

fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

„Modernizare străzi în municipiul Orăștie, județul Hunedoara”.  

 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 rectificării bugetului local al 

municipiului Orăștie pe anul 2022. 

 Dna director Jorza Lucia dă citire raportului întocmit de Direcția Economică. 

 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 

economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil cu unanimitate 

de voturi. 

 Dl secretar general Calin Costoiu precizează că, cvorumul necesar pentru 

aprobarea proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat in unanimitate. 

 Se adoptă Hotărârea nr.247/2022 privind aprobarea rectificării bugetului 

local al municipiului Orăștie pe anul 2022. 
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 La punctul al doilea al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii 

proiectului de hotărâre privind completarea Programului anual al achizițiilor 

publice pentru anul 2022 aprobat prin HCL nr.32/2022. 

 Dl director Stănilă Marius prezintă raportul întocmit de Direcția Tehnică. 

 Dl consilier local Jula Radu Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei 

pentru activități economico-financiare. 

 Dl consilier local Suciu Nicolae Ilie arată că, în momentul de față Primăria 

execută lucrări de  modernizare a Pieței Victoriei și se coboară pe str.M.Eminescu 

până la intersecția cu str.O.Goga, nu știe cum e proiectul, dar i se pare anormal 

faptul că de trei zile nu se mai lucrează, iar cetățenii au început să circule cu 

autovehiculele pe str.M.Eminescu, deși strada nu este făcută complet, iar 

amestecul de piatră și praf care a fost pusă peste pavaj s-a întărit și strada pare că  

este de pământ. De asemenea, îl întreabă pe dl director Stănilă Marius dacă este 

prevăzut un singur lampadar pe str.M.Eminescu, care este în partea de sus a 

străzii, nici măcar la mijlocul străzii, iar locatarii care au proprietăți sau spatii 

comerciale în cealaltă parte a străzii și consideră că, nu este normal acest lucru, să 

nu fie luminată intersecția cu str.O.Goga sau poate se va pune ulterior încă un 

lampadar . 

 Dl director Stănilă Marius întreabă că, din câte a înțeles, dl consilier 

consideră că, zona nu este luminată suficient. 

 Dl consilier local Suciu Nicolae Ilie arată că, dacă se va merge noaptea o să 

vadă că, nu este luminată zona așa cum ar trebui. 

 Dl director Stănilă Marius menționează că, se va verifica situația și ulterior 

se pot adăuga corpuri de iluminat suplimentare. 

 Dl consilier local Suciu Nicolae Ilie întreabă dacă s-a făcut recepția lucrării? 

I se răspunde de către dl director tehnic, care precizează că, lucrarea nu a fost 

recepționată. 

 Dl consilier local Suciu Nicolae Ilie arată că, atunci de ce se circula cu 

mașini, constructorul ar trebui să pună un blocaj, să nu se mai circule. 

 Dl director Stănilă Marius precizează că, firma care executa lucrarea 

eliberează zona de anumite materiale care nu mai sunt necesare, de aceea se mai 

circulă și o să se asigure că zona va rămâne curata pentru perioada următoare. 

 Dl consilier local Suciu Nicolae îl întreabă pe dl director Stănilă Marius unde 

vor parca riveranii de pe str.M.Eminescu? 

 Dl director Stănilă Marius arată că, pe str.M.Eminescu va fi un trotuar la 

nivel cu bordură mică. 

 Dl consilier local Suciu Nicolae Ilie menționează că, așa este făcut, dar 

problema este spațiul mic pentru circulație, iar dacă se va parca nu se va mai putea 

circula. 

 Dl director Stănilă Marius precizează că, în partea de sus strada este mai 

îngustă, e clar că, nu se putea parca în acea zonă, se poate parca mai în josul 

străzii, cu condiția să rămână un metru între clădire și mașină. 

 Dl consilier local Suciu Nicolae Ilie întreabă că, se vor monta semne de 

circulație care vor reglementa pe ce parte se poate parca și pe care nu. I se 

răspunde de către dl director tehnic care precizează că, se vor monta semne de 

circulație in acest sens. 
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 Dl consilier local Iordăchescu Nicolae arată că, în străinătate a observat un 

lucru interesant și practic vis-a-vis de aceste parcări datorită faptului că, străzile în 

unele localități erau înguste, timp de o săptămână sau două se parca pe o latură de 

stradă, iar în următoarea săptămână pe cealaltă latură, iar ieșirile din imobilele 

proprietarilor aveau trasată pe trotuar o dungă galbenă, care semnaliza accesul în 

curte. Prin parcarea alternativă pe o latură sau alta a străzii, astfel se putea face 

curățarea în mod mecanizat a ambelor părți ale străzii, în schimb la noi parcând 

doar pe o parte a străzii aceea va fi foarte rar curățată și numai manual, ar fi un 

lucru benefic pentru comunitate și orașul ar fi și mai curat.   

 Dl director Stănilă Marius consideră că, este de luat în calcul o astfel de 

variantă și va discuta cu colegii această problemă și vom vedem cum o putem 

pune în practică. 

 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius arată că, referitor la primele două 

puncte ale ordinii de zi dorește să facă o precizare îi roagă în special pe colegii de 

Partidul Social Democrat, care i-au respins în ultimii doi ani proiectele de hotărâre 

pe motiv că nu au fost alocări de buget, avem primul punct cu o schimbare de 

buget de 500.000 lei și al doilea punct cu o schimbare de achiziții, pe viitor când 

mai propune să nu mai fie obstrucționați pe această temă.        

 Dl secretar general arată 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.248/2022 privind completarea Programului anual 

al achizițiilor publice pentru anul 2022 aprobat prin HCL nr.32/2022. 

 La ultimul punct al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele 

inițierii proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației faza studiu de 

fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

„Modernizare străzi în municipiul Orăștie, județul Hunedoara”. 

 Dl director Stănilă Marius 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 consilier local Bota Adrian îl întreabă pe dl director tehnic Stănilă Marius 

ce înseamnă modernizare străzi, adică punem doar dalele pe deasupra și facem 

frumos fără să ne atingem de canalizare, de rețelele de apa sau cum este 

modernizarea aceasta.  

 Dl director Stănilă Marius precizează că, depinde de fiecare tronson, în 

funcție de starea actuală a părții carosabile și a rețelelor. Prin acest program ne 

obligăm să nu mai intervenim asupra rețelelor, adică rețelele subterane să le avem 

pregătite, modernizate. 

 Dl consilier local Bota Adrian întreabă cine le va modernizează, din banii 

prevăzuți în proiect sau le vom facem noi înainte de a moderniza strada?  I se 

răspunde de către dl director tehnic, care menționează că, rețelele subterane se pot 

face cu bani de la bugetul local sau prin alte proiecte de finanțare. 

 Dl consilier local Bota Adrian întreabă că rețelele se fac înainte de a 

moderniza prin acest proiect sau așa ar trebui?. 
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 Dl director Stănilă Marius răspunde că, se va interveni la rețele înainte de 

modernizarea străzilor și ne asumăm faptul că, timp de 5 ani nu vom mai interveni 

asupra acestor străzi.      

 Dl consilier local Bota Adrian arată că, trebuie ținut cont că, facem exact 

cum este de la Spital în jos la blocurile 55, 57  până la bl.71, unde rețeaua este praf 

și se intervine în fiecare săptămână, apa iasă în subsolurile blocurilor, pentru că, 

doar s-a modernizat, s-a pus asfalt și asupra rețelei nu s-a intervenit este un 

dezastru, cei de la SC Activitatea Goscom SA Orăștie știu care este situația, este 

de coșmar pe acel tronson. Deci din câte a înțeles modernizare înseamnă să facem 

străzile după ce realizăm noi din bugetul local lucrări la canalizare sau la rețeaua 

de apă dacă este necesar. 

 Dl director tehnic precizează că din câte știe, majoritatea tronsoanelor nu 

sunt cu probleme la sistemele de canalizare și de apă. 

 Dl consilier local Suciu Nicolae Ilie intervine și arată că, poate să îi dea un 

răspuns dlui consilier local Bota Adrian, pentru că, de trei săptămâni urmărește 

lucrările care se efectuează pe str.M.Eminescu, iar rețelele de canalizare și curent 

au fost făcute în același timp, au săpat, au înlocuit, deci se vor face concomitent, 

iar problema este la finisare, așa cum facem noi de obicei, strada nu a fost lăsată în 

stadiul în care putem să spunem că este terminată, dar asta este o altă problemă. 

 Dl consilier local Bota Adrian arată că, tocmai că este o altă problemă nu 

sunt la un concurs de pupat aicea, s-a referit doar la străzile care au fost enumerate 

de dl director Stănilă Marius și care sunt prevăzute a fi modernizate, a întrebat i     

s-a răspuns și a înțeles. 

 Dl secretar general Călin Costoiu precizează 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.249/2022 privind aprobarea documentației faza 

studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții „Modernizare străzi în municipiul Orăștie, județul Hunedoara”.  

 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 

 

 

              Președinte de ședință,                                                     Secretar General,                                                 

         JULA Radu Ioan                            jr.Călin COSTOIU 


