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           ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 13.04.2018 cu ocazia şedinŃei 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 13 din cei 19 consilieri. Lipsesc consilierii locali 
Ardelean Dana Alina, Chira Adriana, Ştefănie Maria, Molocea Mihai Iulian, Pîndărelu 
Nicolae şi Popa Dorin Ioan. 
 La şedinŃă participă viceprimar łambă Alin Adam, secretar Teodor Iordan şi 
mass-media locală. 
 Întrucât procesul verbal ale şedinŃei ordinare din 29 martie 2018 a fost pus la 
dispoziŃia consilierilor, d-l secretar întreabă dacă există obiecŃii cu privire la acesta. 
Întrucât nu există obiecŃii este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Preşedintele de şedinŃă, d-l consilier Stănculesc Valentin Silviu prezintă 
următorul proiect al ordinii de zi :  
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul 
Orăştie, Parohia Reformată Orăştie şi Parohia Evanghelică C.A Orăştie pentru 
realizarea proiectului “Restaurare, consolidare şi conservare Cetatea Orăştiei”. 
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului achiziŃiilor publice aferent 
Proiectului „Creşterea eficienŃei energetice a clădirii atelier + sală de gimnastică + 
Săli de clasă din cadrul Colegiului NaŃional „Aurel Vlaicu” din Municipiului Orăştie”. 
 3.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la                   
HCL nr.18/2018 referitoare la atestarea apartenenŃei la domeniul public al 
municipiului Orăştie a terenurilor aferente unor străzi.  
 În afara ordinii de zi, d-l primar propune : 
 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaŃii a Municipiului 
Orăştie în oraşul înfrăŃit Sliedrecht – Olanda în perioada         03 – 07 mai 2018. 
 Proiectul ordinii de zi împreună cu completarea ulterioară este supus la vot şi 
aprobat în unanimitate. 
 La primul punct al ordinii de zi sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Orăştie, Parohia 
Reformată Orăştie şi Parohia Evanghelică C.A Orăştie pentru realizarea proiectului 
“Restaurare, consolidare şi conservare Cetatea Orăştiei”. 
 D-na ecDoboş Carmen dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul 
de Dezvoltare Locală şi Proiecte. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 



 2 

proiectului de hotărâre este de 13 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.83/2018 privind aprobarea acordului de parteneriat 
între Municipiul Orăştie, Parohia Reformată Orăştie şi Parohia Evanghelică C.A 
Orăştie pentru realizarea proiectului “Restaurare, consolidare şi conservare Cetatea 
Orăştiei”. 
 La punctul 2 al ordinii de zi sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotarare 
privind aprobarea Programului achiziŃiilor publice aferent Proiectului „Creşterea 
eficienŃei energetice a clădirii atelier + sală de gimnastică + Săli de clasă din cadrul 
Colegiului NaŃional „Aurel Vlaicu” din Municipiului Orăştie”. 
 D-na Ardean Tatiana prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – 
Compartimentul achiziŃii publice. 
 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.84/2018 privind aprobarea Programului achiziŃiilor 
publice aferent Proiectului „Creşterea eficienŃei energetice a clădirii atelier + sală de 
gimnastică + Săli de clasă din cadrul Colegiului NaŃional „Aurel Vlaicu” din 
Municipiului Orăştie”. 
 În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
modificarea şi completarea anexei la HCL nr.18/2018 referitoare la atestarea 
apartenenŃei la domeniul public al municipiului Orăştie a terenurilor aferente unor 
străzi.  
 D-l ing.Iacob Doru prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică - Biroul 
Dezvoltare Locală şi Proiecte. 
 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.85/2018 privind modificarea şi completarea anexei la 
HCL nr.18/2018 referitoare la atestarea apartenenŃei la domeniul public al 
municipiului Orăştie a terenurilor aferente unor străzi.  
 La punctul 4 al ordinii de zi sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaŃii a Municipiului Orăştie în oraşul 
înfrăŃit Sliedrecht – Olanda în perioada          03 – 07 mai 2018. 
 
 D-na ec.Doboş Carmen dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul 
Dezvoltare Locală şi Proiecte. 
 Preşedintele de şedinŃa solicită să se facă propuneri nominale pentru desemnarea 
reprezentantului Consiliului local care va face parte din delegaŃie. 
 D-l consilier Paşca Ioan o propune pe d-na consilier Aldea Simona Maria. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, potrivit art.45, alin.(5) din Legea 
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, proiectele de hotărâre cu privire la persoane se vor lua întotdeauna prin vot 
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secret. În consecinŃă, d-l secretar propune o pauză de 10 minute pentru a întocmi 
buletinele de vot. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 10 voturi. 
 După pauză, d-l secretar prezintă buletinul de vot şi explică procedura după care 
se va desfăşura votul.   
  În continuare, d-l secretar înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, câte un 
buletin, fiecărui consilier, care intră în cabina special amenajată, apoi introduce 
buletinul de vot în urnă. Cabina de vot şi urna se află în faŃa consilierilor. 
 După încheierea votării, preşedintele de şedinŃă procedează la deschiderea urnei 
în faŃa consilierilor, deschide fiecare buletin de vot şi le arată cum s-a votat, apoi îl 
pune pe masa prezidiului. 
 Apoi, preşedintele de şedinŃă şi d-l secretar procedează la numărarea voturilor în 
public şi întocmesc un proces verbal constatator al rezultatului votării, arătând că cei 
13 consilieri prezenŃi au votat, iar d-na consilier Aldea Simona Maria a obŃinut 13 
voturi „pentru”, aceasta urmând a face parte din delegaŃia sus amintită. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.86/2018 privind aprobarea deplasării unei delegaŃii a 
Municipiului Orăştie în oraşul înfrăŃit Sliedrecht – Olanda în perioada 03 – 07 mai 
2018. 
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
             Preşedinte de şedinŃă,                                                       Secretar,                                                
       prof.Stănculesc Valentin Silviu                         jr.Teodor Iordan 


