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            ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 20 mai 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 
15 din cei 19 consilieri locali în funcție. Lipsesc consilierii locali Ardelean Dana Alina, 
Bulz Dionisie, Chira Adriana si Sava Nicoleta Maria. 
 La ședință participă primar ing.Ovidiu Laurențiu Bălan, viceprimar Hendrea Ovidiu 
Cristian, secretar general Teodor Iordan, funcționari publici din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului și mass-media locală. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, procesul verbal al ședinței ordinare 
din data de 28 aprilie 2022 și al ședinței extraordinare convocată de îndată din data de 04 
mai 2022 au fost puse la dispoziția consilierilor locali și întreabă dacă există obiecții cu 
privire la acestea. Întrucât nu există obiecții, procesele verbale sunt supuse, pe rând la vot 
și aprobate în unanimitate. 
 Președintele de ședință, dl consilier local Bota Adrian prezintă următorul proiect al 
ordinii de zi :   
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului ,,Sprijin pentru 
pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara“. 
 Proiectul ordinii de zi este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea cofinanțării proiectului ,,Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a 
documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apă și apă uzată din județul Hunedoara“. 
 Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație 
Publică Locală. 
 Dl consilier local Jula Radu arată că în comisia pentru activități economico-
financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius întreabă dacă documentația care va fi 
întocmită va fi plătită din bugetul local al municipiului Orăștie. I se răspunde de către dl 
director Costoiu Călin care precizează faptul că, vom suporta cofinanțarea de 1%, așa se 
prevede în ghidul de finanțare, deci este în sarcina autorităților locale să asigure din 
bugetul local această contribuție. 
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 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius întreabă dacă suma este cuprinsă în bugetul 
local pe anul în curs.  
 Dl director Costoiu Călin arată că, suma nu a fost prevăzută în bugetul local, fiindcă 
nu se știa de acest proiect, la art.2, alin.(2) din proiectul de hotărâre este specificat faptul 
că, suma menționată la alin.(1) se va prevede în bugetul local al Municipiului Orăștie, 
oricum aceasta nu va fi achitată decât ulterior, după semnarea contractului . 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat cu unanimitate de voturi.             
 Se adoptă Hotărârea nr.94/2022 privind aprobarea cofinanțării proiectului ,,Sprijin 
pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara“.  
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
             Președinte de ședință,                                                  Secretar General,                                    
                jr.BOTA Adrian                                           jr.Teodor IORDAN 


