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            ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 08 noiembrie 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 
cei 19 consilieri locali în funcție.  
 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 din data de 24 octombrie 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 Hendrea Ovidiu Cristian prezintă 
următorul proiect al ordinii de zi :   
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului 
Orăștie pe anul 2022. 
 Dl consilier local Bota Adrian propune : 
 2.Întrebări-interpelări. 
 Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerea ulterioară este supus la vot și aprobat 
în unanimitate. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Orăștie pe anul 2022. 
 Dl 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 consilier local Bulz Dionisie întreabă unde poziționat acel parcaj? I se răspunde 
de către dna director Jorza Lucia care precizează că, în proiectul de modernizare a 
centrului este prevăzut amenajarea unei parcări, amplasamentul fiind în fosta curte a SC 
Activitatea Goscom SA, investiția cuprinde și această parcare. 
 Dl consilier local Bota Adrian este de părere că, suma primită ar fi trebuit folosită 
pentru nevoile urgente ale urbei și nu pentru proiectul de modernizare a centrului, 
consideră că, centrul nu este o urgență și ar fi putut fi folosiți de exemplu pentru proiectul 
ce a fost aprobat pentru montarea de camere de supraveghere și care s-a anulat, în 
condițiile în care nivelul de infracționalitate a crescut s-au înmulțit furturile tâlhăriile, au 
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fost niște probleme mai deosebite pe str.Plantelor și Digului, unde acele camere montate 
sunt doar de ornament, pentru că, nu au fost legate nicăieri și Poliția nu ne poate ajuta să 
prindem făptuitorii mai repede. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius arată că, în ședința anterioară a propus ca 
această sumă să fie alocată în totalitate pentru școli și grădinițe, i s-a răspuns de dna 
director economic că s-a făcut deja împărțirea sumelor. 
 Dna director Jorza Lucia precizează că, sumele ce au fost solicitate de școli și 
grădinițe au fost prinse în buget, solicitările suplimentare care au venit de la grădinițe s-
au discutat și vor fi prevăzute în bugetul pe anul viitor, ca să își monteze protecție la 
calorifere. De asemenea, dna director arată că, solicitarea a fost pentru o sumă mai mare 
în principal pentru obiectivele de investiții și pentru învățământ, din ceea ce am solicitat 
ni s-a aprobat suma de 1.3000.000 lei. Ulterior, după aprobarea acesteia prin hotărâre de 
guvern ni s-a solicitat de la Finanțe să comunicam pentru ce anume vom folosi această 
sumă  având în vedere că, vremea este favorabilă și se pot continua lucrările pe zona 
centrală, ne mai fiind bani suficienți pentru ceea ce se lucrează am considerat că, este cel 
mai oportun să alocam o mare parte din sumă pentru acest obiect de investiții.      
 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 se aprobă cu 11 voturi „pentru”, iar 8 
consilieri locali s-au abținut de la vot. 
 Se adoptă Hotărârea nr.225/2022 privind aprobarea rectificării bugetului local al 
municipiului Orăștie pe anul 2022. 
 La ultimul punct al ordinii, „Întrebări-interpelări”, dl consilier local Bota Adrian 
arată că, la ședința de consiliu anterioară, nu știe dacă s-a mai repetat vreodată, dar 
consilierii locali au fost puși să voteze alocarea unor bani pentru o lucrare care a fost 
făcută cu multe luni înainte. Dânsului nu i se pare normal, iar cineva trebuia să verifice 
aceste lucruri înainte de a ni le pune pe masă să le votăm, lucruri adevărate, nu povești, 
dacă lucrarea a fost făcută cu multe luni înainte și noi aprobăm după nu știu câte luni, nu 
știe dacă nu există o problemă, nu știe cine trebuia să se sesizeze că nu este normal. 
Totodată, precizează că, consilierii locali nu aveau de unde să știe, Primăria execută 
anumite lucrări și întreabă pe cei care ar fi trebuit să verifice acest lucru, dacă au știu sau 
nu, cum a fost lucrarea făcută, cu bani împrumutați, dânsul nu a înțeles și nu știe dacă nu 
există un element de ilegalitate aici, iar consilierii locali au fost puși să voteze niște bani 
care se duc nu știe unde, fiindcă lucrarea a fost terminată și funcțională și speră să nu fi 
pățit și altădată, să votăm lucrări care au fost executate sau poate nici nu se mai execută, 
este o chestia de încredere care acum nu mai există. De asemenea, dl consilier local arată 
că, la începutul anului sau la finalul anului trecut am alocat o sumă pentru stadionul 
„Dacia” și ar vrea să știe cum se cheltuiesc acești bani, câți angajați are C.S.M „Dacia 
Orăștie 2010” și nu știe cum se procedează de unde poate obține aceste informații, de la 
dna contabil sau de la clubul sportiv. 
 Dna director Jorza Lucia precizează că, situația  referitoare la clubul sportiv, câți 
angajați are și cheltuiala bugetară pe sumele care le-au fost alocate  le puteți solicita 
clubului sportiv au un șef care conduce clubul, au o contabilă care le ține evidența 
bugetară a acestuia, pe sumele ce le sunt alocate de buget dânșii trebuie să prezinte un 
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raport cu privire la modul în care au cheltuit sumele, au cod fiscal separat sunt de sine 
stătători. 
 Dl consilier local Bota Adrian arată că, din cate înțelege, clubului i se alocă niște 
bani, dânșii fac ce vor cu ei și nu îi trage nimeni la răspundere. I se răspunde de către dna 
director Jorza Lucia care precizează faptul că, Consiliul local poate să ceara clubului să 
se prezinte o situație cu modul de cheltuire a sumelor. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin menționează că, în acest an în luna martie 
sau aprilie a cerut convocarea conducerii clubului și s-a prezentat o situație și a rugat să 
fie trimisă pe email, nici în prezent nu am primit-o și dl consilier local Bota Adrian poate 
să ceara convocarea celor de club pentru a prezenta situația actuală, cu veniturile și 
cheltuielile și apoi să o comunice oficial și pe e-mail.  
 Dl consilier local Bota Adrian este de părere că, trebuie să afle și consilierii locali 
cu ce drept joacă pe stadionul „Dacia” o echipa din alt oraș, este stadionul pe persoană 
fizică, cine închiriază stadionul, cine plătește cheltuielile care se fac cu ocazia unei 
partide și în baza cărui act. 
 Dl consilier local Petre Radu Onuț arată că, din câte știe s-a aprobat   printr-o 
hotărâre de consiliu, ca C.S.M Deva să joace pe stadionul „Dacia” Orăștie. 
 Dl consilier local Bota Adrian precizează că, acea hotărâre de consiliu a fost 
revocată în urma solicitării Instituției Prefectului, C.S.M Deva joacă în continuare, nu are 
nimic împotrivă, este o prietenie, plătesc probabil cheltuielile, dar să știm și noi. 
 Dl consilier local Petre Radu Onuț este de părere că, nu este un lucru rău că, vine o 
echipă bună ca să dispute meciurile la Orăștie, poate cheltuielile sunt suportate din plata 
biletelor. 
 Dl consilier local Bota Adrian menționează că, nu se dau bilete la niciun meci, 
intrarea este liberă sunt mai multe lucruri, unii se țin de cuvânt și alții nu și dacă vrem să 
ne comportăm cum nu ar trebui, atunci așa ne vom comporta și vom scoate la iveală tot 
felul de lucruri, pentru că așa îi place la dlui primar să facem circ. Dânsul va face o 
cerere în acest sens și vom afla toate lucrurile și vom vedea ce putem face cu ele și dacă 
este legal. 
 Dl secretar general Călin Costoiu precizează că, referitor la prima întrebare, din 
punct de vedere al legalității hotărârii nu sunt probleme, nu a fost nimeni forțat sa voteze, 
votul este liber consimțit, fiecare consilier local este liber să voteze cum crede de 
cuviință. 
 Dl consilier local Bota Adrian arată că, nu a fost forțat nimeni, dar li s-a pus la 
dispoziție un proiect de hotărâre în acest sens, este un precedent periculos să votam 
lucruri care au fost făcute și să se aloce bani în acest scop. 
 Dl secretar general menționează că, dacă lucrarea a fost executată, nu este normal să 
o plătim, a existat un deviz de lucrări inițial și pe parcurs prețurile se modifică, termenul 
de finalizare se poate prelungi, între timp au crescut prețurile materialelor și al 
manoperei, dacă nu se făcea lucrarea și se plătea, atunci era o problema, ceea ce nu este 
cazul la această lucrare. 
 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian intervine și precizează că, lucrarea care s-a 
executat la stadionul „Dacia” și anume acel sistem de irigații al gazonului, în momentul 
în care s-a făcut contractul cu firma prestatoare s-a plătit un avans, cât a fost în bugetul 
clubului la momentul respectiv, lucrarea    s-a făcut și s-a finalizat din câte știe la finalul 
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lunii august și înțelegea a fost ca la prima rectificare bugetară, să plătim diferența pentru 
lucrare. 
 Dl consilier local Bota Adrian arată că, foarte bine și corect, știe că așa se lucrează, 
aceste explicații ar fi trebui să fie prezentate când a fost discutat proiectul de hotărâre 
privind rectificarea bugetului local, nu să aflam că votăm bani pentru lucrări deja 
executate. 
 Dl consilier local Iordăchescu Nicolae menționează că, lucrările în general atunci 
când le aprobăm pentru execuție și să plătește avansul, acestea au diferite termene de 
finalizare și având în vedere situația economică actuală,  în materialele se scumpesc de la 
o zi la altă și firmele sunt obligate să modifice prețurile de execuție, ca să nu iasă în 
pierdere. 
 Dl consilier local Bota Adrian arată că, a înțeles toate aceste lucruri, știe cum se 
lucrează, ideea este că la final trebuia să ni se explice aceste probleme înainte de a vota, 
nu a existat transparență în toată această chestiune, de acum încolo poate nu vom mai 
vota, că poate este mai simplu așa. 
 Dl consilier local Iordăchescu Nicolae precizează că, oricum nu le prea votează, iar 
în legătură cu lucrările care se execută în zona centrală și pentru care s-au alocat bani 
prin rectificarea bugetară,  știm cât este de dificil să mergi la cumpărături în acea zonă, să 
mergi să te întâlnești cu cineva, fiindcă trebuie să parchezi mașina la o distanță 
apreciabilă, trebuie să circulăm printre panouri de protecție și tot felul de utilaje și de 
aceea trebuie să terminam lucrările și să fie poată fi redată circulației într-un mod 
civilizat, așa cum este normal și în această idee executivul a considerat să distribuie 
acești bani pentru continuarea lucrărilor la acest obiectiv extrem de important pentru 
urbea noastră. 
 Dl consilier local Bota Adrian consideră că, nu centrul municipiului este urgența 
comunității, sunt poate alte probleme mult mai urgente, sunt zone care nu au gaz metan și 
în zona Gării, unde nu este curent și la ora 17 cetățenii intră în casă, aceasta este părerea 
sa și fiecare are dreptul la opinie. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin intervine și precizează că, să nu uităm că 
tot centrul s-a făcut pe bani de împrumut, de ce nu s-a luat din împrumut să se achite, de 
ce s-a alocat din banii care puteau fi folosiți în altă parte, pentru acest motiv s-a abținut 
de la vot.      
 Dl consilier local Bulz Dionisie arată că, referitor la stadionul „Dacia” ni s-a 
explicat că a fost un avans, s-a început și ulterior s-a finalizat lucrarea, dar din câte știe 
nu poți să începi o lucrare, dacă nu există un deviz cu o anumită valoare, nu poți să faci 
lucrarea dacă nu ai alocare bugetară în acest scop. Din moment ce a existat alocare 
bugetară doar pentru avansul lucrării este de părere că, nu ar fi trebuit începută lucrarea, 
dacă nu veneau acești bani sau dacă nu se aprobau, dacă o să vină Curtea de Conturi și o 
să observe datele la care s-au făcut lucrările, datele la care s-a făcut recepția și datele la 
care s-au făcut plățile o să iasă o chestie ilogică, dacă nu ai bani alocați nu trebuie să 
începi o lucrare.   
 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian intervine și precizează că, a discutat după 
ședința de consiliu cu dl consilier local Bulz Dionisie că aceeași situație a fost și la 
Școala Gimnazială „Dr.Aurel Vlad” Orăștie cu sala de sport, s-au început lucrările la 
aceasta și ulterior s-a mai solicitat o sumă de 50 mii lei. 
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 Dl consilier local Bulz Dionisie precizează că, a fost solicitată o sumă de         20 
mii lei, dar i-a explicat dlui viceprimar ca a existat alocare bugetara pentru acea lucrare. 
 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian este de părere că, trebuie ținut cont și de 
perioada în care se pot face aceste lucrări, de oportunitate, sunt anumite lucruri de care 
trebuie să ținem cont. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie arată că, trebuie să ținem cont și de lege. 
 Dl viceprimar consideră că, normal că se ține cont de lege și nu crede că este ceva 
ilegal. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie menționează că, dl viceprimar să se intereseze dacă 
se poate să faci o lucrare fără alocare bugetară și să o plătești mai târziu când există bani. 
 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian îl întreabă pe dl consilier local Bulz 
Dionisie dacă pentru lucrările de la sala de sport a avut prevedere bugetară. I se răspunde 
de către dl consilier local că a avut bani prevăzuți în buget în acest scop. 
 Dl viceprimar întreabă că, se poate verifica acest lucru? I se răspunde de către dl 
consilier local Bulz Dionisie că, da și chiar îl roagă să facă acest lucru.  
 Dl consilier local Bulz Dionisie precizează că, acuma a scos la suprafață o problemă 
și dl viceprimar se ia de dânsul ceea ce a făcut în urma cu 2-3 ani când ocupa funcția de 
director. 
 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian arată că, nu, este aceleași lucru. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie consideră că, nu este același lucru,           dl 
viceprimar poate să verifice, pentru că, știe ce a făcut și ce a făcut a fost împreună cu 
angajații de la contabilitate și cu respectarea prevederilor legale. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius dorește să se refere în general la situația 
clubului sportiv „Dacia” Orăștie, cum a precizat dna director economic, clubul are cod 
fiscal separat, dar are un comitet director care a fost ales la începutul mandatului, au și un 
contabil cu normă întreagă, dar clubul funcționează doar din finanțarea în proporție de 99 
% de la bugetul local. Totodată, precizează că, de curând a fost votată în Parlament o 
lege inițiată de un parlamentar U.S.R prin care se prevede că, 30 % din banii alocați de 
administrațiile locale către cluburile sportive să meargă către copii și juniori, aici este 
rolul nostru să verificăm să se respecte legea. Dânsul este de părere că, ar trebui ca cei 
care conduc clubul să fie chemați periodic, nu li s-au impus niște obiective, dacă se 
stabilește ca obiectiv pentru echipa de fotbal să fie pe primul loc și să promoveze, dacă 
secția de fotbal nu își îndeplinește obiectivul nu m-ai primește bani de la bugetul local, 
trebuie găsită o soluție, să vină o dată la 6 luni sau cum vom hotărî și să discutăm cu 
dânșii cu privire la activitatea clubului. 
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
              Președinte de ședință,                                                  Secretar General, 
     prof.HENDREA Ovidiu Cristian                         jr.Călin COSTOIU 


