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           ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 21.07.2017 cu ocazia şedinŃei extraordinare a Consiliului local 
al municipiului Orăştie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 3 zile înainte de data stabilită. 
 Din totalul de 19 consilieri sunt prezenŃi la şedinŃă 18. Lipseşte d-l consilier 
Popa Dorin Ioan. 
 La şedinŃă participă d-l viceprimar łambă Alin Adam, secretar Teodor Iordan 
şi mass-media locală. 
 Întrucât procesul verbal al şedinŃei ordinare din data de 29.06.2017 şi cel al 
şedinŃei extraordinare din 06.07.2017 au fost puse la dispoziŃia consilierilor cu 
ocazia înmânării invitaŃiei şi a materialelor de şedinŃă, 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 preluării în folosinŃă gratuită prin 
contract de comodat a unui imobil situat în municipiul Orăştie, str.Viitorului, f.n. 
 2. Proiect de hotărâre privind rezilierea Contractului de asociere nr.4992/2010. 
 3.Proiect de hotărâre privind repartizarea în vederea atribuirii cu chirie a unor 
locuinŃe de necesitate situate în str.Plantelor din municipiul Orăştie. 
 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe 
construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.81, apartamentul nr.2 din 
municipiul Orăştie, str.Pricazului. 
 5.Proiect de hotărâre  privind stabilirea situaŃiei juridice a unui teren situat în 
incinta Spitalului Municipal Orăştie. 
 În afara ordinii de zi, d-l primar propune :  
 6.Proiect de hotărâre privind completarea Programului manifestărilor 
culturale, artistice şi sportive ce se vor desfăşura pe parcursul anului 2017 în 
municipiul Orăştie aprobat prin HCL nr.15/2017. 
 7.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al 
municipiului Orăştie pe anul 2017 în vederea organizării unui spectacol din cadrul 
Festivalului InternaŃional de Folclor pentru Copii şi Tineret „Carpatica 2017”. 
 Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerile ulterioare este supus la vot şi 
aprobat în unanimitate. 
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 La primul punct al ordinii de zi sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea preluării în folosinŃă gratuită prin contract de comodat a 
unui imobil situat în municipiul Orăştie, str.Viitorului, f.n. 
 D-na ec.Opra Ramona dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l viceprimar Alin łambă arată că, în şedinŃa anterioară, d-l primar a explicat 
care sunt motivele pentru care este necesar ca pentru o perioadă temporară, capela 
mortuară să funcŃioneze în imobilul situat pe str.Viitorului. Totodată, dânsul arată 
că, această măsură se impune datorită faptului că, după începerea lucrărilor la noua 
capelă s-a constatat  că, activitatea la actuală capelă nu se poate desfăşura 
concomitent cu lucrările care se execută la noul corp. Dânsul mai arată că, într-un 
ziar judeŃean este prezentat faptul că, elevii vor fi nevoiŃi să treacă în drum spre 
şcoală pe lângă capelă. 
 D-na consilier Chira Adriana arată că, în conformitate cu normele sanitare, nu 
se pot amenaja capele mortuare la o distanŃă mai mică de          20 metri de 
locuinŃe, iar în cazul de faŃă, distanŃa este sub 20 metri.  
 D-l viceprimar arată că, au avut loc întâlniri şi cu reprezentanŃii 
Protopopiatului Ortodox Orăştie şi s-a discutat în legătură cu găsirea altor soluŃii, 
însă până atunci trebuie să mergem pe această variantă. 
 D-l consilier Molocea Mihai arată că, de această investiŃie se ştia încă din anul 
2015, constructorul ar fi trebuit să înştiinŃeze autorităŃile locale că, după începerea 
lucrărilor nu se va putea continua activitatea la actuala capelă. Totodată, dânsul 
arată că, părinŃii copiilor care învaŃă la şcoala aflată în vecinătatea imobilului luat 
în discuŃie nu sunt de acord cu această măsură,     s-a documentat cu privire la 
faptul că, în perioada de creştere copii dezvoltă o fobie cu privire la moarte şi 
trebuie să avem în vedere acest aspect şi la modul cum influenŃăm evoluŃia lor 
ulterioară. 
  D-l consilier Paşca Ioan arată că, în ultimii ani în incinta Casei de Cultura au 
fost privegheaŃi unii dintre concetăŃenii noştri şi în vecinătatea acesteia sunt 
locuinŃe şi nu s-a sesizat nimeni, acum când se propune această variantă temporară 
găsim tot felul de motive, este o situaŃie delicata şi      într-adevăr constructorul ar fi 
trebuit să ştie daca poate construi fără a afecta activitatea capelei. 
 D-l consilier Ionică Mircea arată că, atunci când se citează şi se susŃin anumite 
teorii, trebuie specificată sursa ştiinŃifică care stă la baza celor afirmate. 
 D-l consilier Bulz Dionisie arată că, dreptatea este împărŃită, constructorul îşi 
va lua banii, însă acesta ar fi trebuit să anticipeze că nu poate construi fără a 
întrerupe activitatea capelei. Dânsul consideră că, una dintre soluŃii ar fi amenajarea 
temporară a unui loc de priveghere în incinta Casei de Cultură, mai exact în sala 
oglinzilor. În aceeaşi ordine de idei, dânsul mai arată că, ar trebui discutat cu 
preoŃii, dacă nu se pot amenaja locuri de priveghere în incinta bisericilor. 
 D-l consilier Molocea Mihai arată că, executivul ar trebui să îi impună 
constructorului, ca pe perioada executării lucrărilor să amenajeze o construcŃie 
provizorie, uşoară în vecinătatea celei actuale până la finalizarea noii capele. 
 D-l viceprimar consideră că, nu ar fi normal să amenajăm o capelă provizorie 
în nişte corturi şi trebuie avut în vedere faptul că, în următoarele luni vremea se va 
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răci şi trebuie să asigurăm condiŃii cât mai bune celor care îşi vor priveghea rudele 
sau apropiaŃii. 
 D-l consilier Stoica Constantin este de părere că, se încearcă să ni se impune 
să votăm pentru aprobarea acestui contract, chiar dacă acesta încalcă normele 
legale, este ceva ilegal, iar dânsul consideră că, dacă constructorul nu poate 
respecta prevederile contractuale, soluŃia este organizarea unei noi licitaŃii cu 
privire la această lucrare.   
 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 13 voturi “pentru”, iar                5 
consilieri s-au abŃinut de la vot.   
 Este adoptată Hotărârea nr.147/2017 privind aprobarea preluării în folosinŃă 
gratuită prin contract de comodat a unui imobil situat în municipiul Orăştie, 
str.Viitorului, f.n. 
 La punctul 2 al ordinii de zi sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind rezilierea Contractului de asociere nr.4992/2010. 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit DirecŃia AdministraŃie 
Publică 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 cu 13 voturi „pentru”, iar 5 
consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 Se adoptă Hotărârea nr.148/2017 privind rezilierea Contractului de asociere 
nr.4992/2010. 
 În continuare sunt expuse 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-na ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Molocea Mihai arată că, executivul propune varianta mutării 
acestor persoane, dânsul este de părere că, nu este o soluŃie, acolo unde vor fi 
mutaŃi se dezvoltă încetul cu încetul un focar de infecŃie. 
 D-na consilier Roşu Dorina arată că, nu cred ca suntem noi de vină că aceste 
persoane nu sunt în stare să păstreze curăŃenia şi să se gospodărească. 
 D-l consilier Stoica Constantin întreabă, pe ce perioada vor locui aceste familii 
în respectivele locuinŃe de necesitate. D-na ec.Opra Ramona, citează din lege, 
explicând care sunt condiŃiile în care se poate beneficia de o locuinŃă de necesitate. 
 D-l consilier Bulz Dionisie arată că, aceste locuinŃe de necesitate au fost 
construite şi au fost propuse ca o soluŃie provizorie şi întreabă ce a făcut executivul 
pentru a li se asigura alt tip de locuinŃă. 
 D-l viceprimar arată că, la începutul anului a fost propus de către executiv şi 
ulterior aprobat un proiect în vederea realizării de locuinŃe, deci nu se poate afirma 
că nu s-a făcut nimic în acest.  
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 13 voturi. 
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 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu 13 voturi „pentru”, iar                5 
consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 Este adoptată Hotărârea nr.149/2017 privind repartizarea în vederea atribuirii 
cu chirie a unor locuinŃe de necesitate situate în str.Plantelor din municipiul 
Orăştie. 
 La punctul 4 al ordinii de zi sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe construită prin fonduri 
ANL situată în blocul nr.81, apartamentul nr.2 din municipiul Orăştie, 
str.Pricazului. 
 D-na ec.Opra Ramona dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Stoica Constantin consideră că, preşedintele de şedinŃă îşi 
depăşeşte atribuŃiile, dânsul a solicitat să ia cuvântul, însă nu i s-a acordat. 
 Preşedintele de şedinŃă arată că, a întrebat dacă există discuŃii cu privire la 
acest proiect, d-l consilier Stoica Constantin însă nu a fost atent, deoarece discută 
cu o parte din consilieri. 
 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 cu 13 voturi „pentru”, iar 5 
consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 Se adoptă Hotărârea nr.150/2017 privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei 
locuinŃe construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.81, apartamentul nr.2 din 
municipiul Orăştie, str.Pricazului. 
 În continuare sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre  privind 
stabilirea situaŃiei juridice a unui teren situat în incinta Spitalului Municipal 
Orăştie. 
 D-na ec.Achim Graziela, manager al Spitalului Municipal Orăştie prezintă 
raportul întocmit de compartimentul de specialitate. 
 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.151/2017 privind stabilirea situaŃiei juridice a unui 
teren situat în incinta Spitalului Municipal Orăştie. 
 La punctul 6 al ordinii de zi sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind completarea Programului manifestărilor culturale, artistice şi 
sportive ce se vor desfăşura pe parcursul anului 2017 în municipiul Orăştie aprobat 
prin HCL nr.15/2017. 
 D-l ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură „Alexandru 
GrozuŃă” Orăştie. 
 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.152/2017 privind completarea Programului 
manifestărilor culturale, artistice şi sportive ce se vor desfăşura pe parcursul anului 
2017 în municipiul Orăştie aprobat prin HCL nr.15/2017. 
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 În continuare sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2017 
în vederea organizării unui spectacol din cadrul Festivalului InternaŃional de 
Folclor pentru Copii şi Tineret „Carpatica 2017”. 
 D-l ing.Pistol Eugen dă citire raportului întocmit de Casa de Cultură 
„Alexandru GrozuŃă” Orăştie. 
 D-l viceprimar Alin łambă doreşte să mulŃumească d-nei director a Liceului 
Tehnologic „N.Olahus” Orăştie, care a pus la dispoziŃie scaunele necesare pentru 
desfăşurarea acestui eveniment, ca de altfel şi cu ocazia altor manifestări care au 
avut loc în ultima perioadă. 
 D-l consilier Stoica Constantin întreabă dacă d-l viceprimar are cunoştinŃă să 
existe scaune şi la alte unităŃi şcolare. I se răspunde de către d-l viceprimar care 
arată că, cu siguranŃă există şi la alte unităŃi de învăŃământ. 
 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. 
 Ester adoptată Hotărârea nr.153/2017  privind alocarea unei sume de bani din 
bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2017 în vederea organizării unui 
spectacol din cadrul Festivalului InternaŃional de Folclor pentru Copii şi Tineret 
„Carpatica 2017”.  
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
             Preşedinte de şedinŃă,                                                     Secretar,                                                
              ing.Petre Radu OnuŃ                        jr.Teodor Iordan 


