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            ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 30 septembrie 2021 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului 
local al municipiului Orăștie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită. 
 La apelul nominal al secretarului general sunt prezenți 18 consilieri locali din 
totalul de 19 consilieri locali în funcție. Lipsește dna consilier local Giurgiu 
Margareta.   
 La ședință participă primar Ovidiu Bălan, viceprimar Ovidiu Cristian 
Hendrea, secretar general Teodor Iordan, directori și funcționari publici din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului și mass-media locală. 
 Dl secretar general precizează că, procesul verbal al ședinței ordinare din data 
de 31 august 2021 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 cu unanimitate de voturi. 
 Președintele de ședință, dl consilier local Iordăchescu Nicolae Constantin Ioan 
prezintă următorul proiect al ordinii de zi :   
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului  local al 
municipiului Orăștie pe anul 2021. 
 2.Proiect de hotărâre privind virarea creditelor bugetare între capitolele 
bugetare din cadrul bugetului împrumuturilor municipiului Orăștie pe anul 2021. 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii referitoare la eșalonarea la 
plată a sumelor restante datorate bugetului local al municipiului Orăștie. 
 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de arondare a Creșei 
Municipale Orăștie la Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța cu Povești” Orăștie.    
 5.Proiect de hotărâre privind completarea Programului anual al achizițiilor 
publice pentru anul 2021 aprobat prin HCL nr.78/2021. 
 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri, 
construită din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în municipiul 
Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.84, ap.12. 
 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri, 
construită din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în municipiul 
Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.84, ap.19. 
 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri, 
construită din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în municipiul 
Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.84, ap.21. 
 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri, 
construită din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în municipiul 
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Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.84, ap.25 – aviz - comisia pentru activităţi 
economico-financiare. 
 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri, 
construită din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în municipiul 
Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.84, ap.26 – aviz - comisia pentru activităţi 
economico-financiare. 
 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri, 
construită din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în municipiul 
Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.84, ap.29. 
 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri, 
construită din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în municipiul 
Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.84, ap.30. 
 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri, 
construită din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în municipiul 
Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.84, ap.34. 
 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri, 
construită din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în municipiul 
Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.84, ap.38 – aviz - comisia pentru activităţi 
economico-financiare. 
 15.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri, 
construită din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în municipiul 
Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.84, ap.39. 
 16.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.142/2021 referitoare la 
desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Orăștie în Consiliile 
de Administrație, în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calității şi în Comisia 
pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în 
mediul școlar și promovarea interculturalității  ale unităților de învățământ 
preuniversitar din municipiul Orăștie pentru anul  școlar 2021/2022.    
 17.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.67/2021 referitoare la 
aprobarea cotizațiilor Municipiului Orăștie pentru anul 2021. 
 18.Proiect de hotărâre privind propunerea de trecere a unui teren din 
proprietatea Statului Român în proprietatea privată a actualului deținător al 
construcțiilor. 
 19.Proiect de hotărâre privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al 
Municipiului Orăștie a unui președinte de ședință care va conduce ședințele în luna 
octombrie 2021. 
 20.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL 130/2021 
referitoare la repartizarea fondurilor din bugetul local pe anul 2021, capitolul 
67.02. „Cultură, recreere şi religie” pentru fiecare manifestare aprobată prin 
„Programul manifestărilor culturale, artistice şi sportive” ce se vor desfășura pe 
parcursul anului 2021 în municipiul Orăștie. 
 21.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local 
al municipiului Orăștie pe anul 2021 în vederea organizării unui concert de pian la 
patru mâini, „Rădăcini Enescu – 140 de ani de la naștere”. 
 22.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local 
al municipiului Orăștie pe anul 2021 în vederea organizării concursului județean de 
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muzică populară – soliști instrumentiști şi soliști vocali – „Tudorică Munteanu”, 
ediția a XIX-a. 
 23.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local 
al municipiului Orăștie pe anul 2021 în vederea organizării manifestării „Concert 
de romanțe – A căzut o frunză-n calea ta”, ediția a XVII-a. 
 În afara ordinii de zi, dl primar propune : 
 24.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile de la 
bugetul local al municipiului Orăștie pe anul 2021 a proiectelor sportive, culturale 
şi pentru unele unități de cult din municipiul Orăștie. 
  25.Proiect de hotărâre privind dezlipirea unui imobil situat în intravilanul  
municipiului Orăștie în două loturi. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius propune : 
 26. Întrebări-interpelări.  
 Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerile ulterioare 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 2021. 
 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. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează 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.148/2021 privind aprobarea rectificării bugetului  
local al municipiului Orăștie pe anul 2021. 
 La punctul al doilea al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii 
proiectului de hotărâre privind virarea creditelor bugetare între capitolele bugetare 
din cadrul bugetului împrumuturilor municipiului Orăștie pe anul 2021. 
 Dna director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de Direcția economică. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru activități economico-financiare. 
 
 Dl consilier local Bota Adrian întreabă dacă există o estimare la cât se va 
ridica suma împrumuturilor până la finalizarea investiției. I se răspunde de către 
dna director Jorza Lucia care precizează faptul că, împrumutul contractat este de 
15 milioane, valoarea investiției va fi de peste 22 milioane lei, 15 milioane le avem 
aprobate din împrumut  diferența va fi suportată din bugetul local, dar la momentul 
actual nu poate să estimeze care va fi valoarea finală a lucrării.     
 Dl secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.    
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat cu 10 voturi „pentru”, iar 8 
consilieri locali s-au abținut de la vot.  
 Se adoptă Hotărârea nr.149/2021 privind virarea creditelor bugetare între 
capitolele bugetare din cadrul bugetului împrumuturilor municipiului Orăștie pe 
anul 2021. 
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 În continuare,  dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii 
proiectului de hotărâre privind aprobarea Procedurii referitoare la eșalonarea la 
plată a sumelor restante datorate bugetului local al municipiului Orăștie. 
 Dna ec.Căstăian Dina prezintă raportul întocmit de Serviciul Impozite și taxe 
locale. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează 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.150/2021 privind aprobarea Procedurii referitoare 
la eșalonarea la plată a sumelor restante datorate bugetului local al municipiului 
Orăștie. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea propunerii de arondare a Creșei Municipale Orăștie 
la Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța cu Povești” Orăștie. 
 Dl director Costoiu Calin dă citire raportului întocmit de Direcția Publică de 
Asistență Socială Orăștie. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia arată că, în comisia pentru 
învățământ, sănătate, activități social-culturale și culte, proiectul de hotărâre a fost 
avizat favorabil. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie arată că, Grădinița cu Program Prelungit 
„Căsuța cu Povești” are în prezent 7 clădiri, va mai primi încă una și întreabă dacă, 
aceasta mai poate duce încă una. 
 Dl secretar general Teodor Iordan menționează faptul că, potrivit Legii 
educației nr.1/2011, astfel cum a fost modificată prin O.U.G nr.100/2021 este 
obligatorie arondarea la o unitate de învățământ preșcolar cu personalitate juridică, 
este singura din municipiu care are acest statut. 
 
 Dl consilier local Bulz Dionisie întreabă dacă nu se poate aronda la o unitate 
școlară? I se răspunde de către dl secretar general care arată că, legea prevede că, 
creșa municipală trebuie arondată la o unitate de învățământ preșcolar cu program 
prelungit.   
 Dl secretar general arată 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.151/2021 privind aprobarea propunerii de arondare a 
Creșei Municipale Orăștie la Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța cu Povești” 
Orăștie. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii proiectului 
de hotărâre privind completarea Programului anual al achizițiilor publice pentru 
anul 2021 aprobat prin HCL nr.78/2021. 
 Dna Ardean Tatiana prezintă raportul întocmit de Direcția tehnică – 
Compartiment Achiziții publice. 
 Dl consilier local Iordăchescu Nicolae dă citire raportului de avizare al 
comisiei pentru servicii publice și comerț, muncă și protecție socială. 
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 Dl consilier local Bulz Dionisie consideră că, administrația dacă se poate să 
accelereze procedura de achiziție, astfel încât elevii să beneficieze de acest 
program.  
 Dna Ardean Tatiana precizează faptul că, se va merge pe procedura 
simplificată, oferta trebuie obligatoriu să stea 10 zile pe S.E.A.P, s-a venit cu 
această propunere de completare a programului tocmai în ideea de a putea iniția 
procedura de achiziție cât mai repede. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin întreabă dacă banii pe acest proiect 
sunt prevăzuți pe an calendaristic sau pe an școlar? I se răspunde de către dna 
Ardean Tatiana care arată că, banii sunt alocați pe an calendaristic, aceștia trebuie 
folosiți până la finalul acestui an.   
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează 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.152/2021 privind completarea Programului anual 
al achizițiilor publice pentru anul 2021 aprobat prin HCL nr.78/2021. 
 La punctul 6 al ordinii de zi, dl primar expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri, construită din 
fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în municipiul Orăștie, 
str.Pricazului, blocul nr.84, ap.12. 
 Dna ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de Direcția tehnică. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru activități economico-financiare. 
 Dl secretar general arată 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.153/2021 privind aprobarea vânzării unei locuințe 
pentru tineri, construită din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată 
în municipiul Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.84, ap.12. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii 
proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri, 
construită din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în municipiul 
Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.84, ap.19. 
 Dna ec.Opra Ramona dă citire raportului întocmit de Direcția tehnică. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 
economico-financiare proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează 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.154/2021 privind aprobarea vânzării unei locuințe 
pentru tineri, construită din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată 
în municipiul Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.84, ap.19. 
 La punctul 8 al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri, construită din 
fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în municipiul Orăștie, 
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str.Pricazului, blocul nr.84, ap.21. 
 Dna ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de Direcția tehnică. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru activități economico-financiare. 
 Dl secretar general arată 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.155/2021 privind aprobarea vânzării unei locuințe 
pentru tineri, construită din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată 
în municipiul Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.84, ap.21   
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri, construită din 
fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în municipiul Orăștie, 
str.Pricazului, blocul nr.84, ap.25. 
 Dna ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de Direcția tehnică. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează 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.156/2021 privind aprobarea vânzării unei locuințe 
pentru tineri, construită din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată 
în municipiul Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.84, ap.25. 
 La punctul 10 al ordinii de zi, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri, construită din 
fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în municipiul Orăștie, 
str.Pricazului, blocul nr.84, ap.26. 
 Dna ec.Opra Ramona dă citire raportului întocmit de Direcția tehnică. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei 
pentru activități economico-financiare. 
 Dl secretar general arată 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.157/2021 privind aprobarea vânzării unei locuințe 
pentru tineri, construită din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată 
în municipiul Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.84, ap.26. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri, construită din 
fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în municipiul Orăștie, 
str.Pricazului, blocul nr.84, ap.29. 
 Dna ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de Direcția tehnică. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
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 Este adoptată Hotărârea nr.158/2021 privind aprobarea vânzării unei locuințe 
pentru tineri, construită din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată 
în municipiul Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.84, ap.29. 
 La punctul 12 al ordinii de zi, dl primar expune motivele inițierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri, construită din 
fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în municipiul Orăștie, 
str.Pricazului, blocul nr.84, ap.30. 
 Dna ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de Direcția tehnică. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru activități economico-financiare. 
 Dl secretar general arată 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.159/2021 privind aprobarea vânzării unei locuințe 
pentru tineri, construită din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată 
în municipiul Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.84, ap.30. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii 
proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri, 
construită din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în municipiul 
Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.84, ap.34. 
 Dna ec.Opra Ramona dă citire raportului întocmit de Direcția tehnică. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează 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.160/2021 privind aprobarea vânzării unei locuințe 
pentru tineri, construită din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată 
în municipiul Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.84, ap.34. 
 La punctul 14 al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri, construită din 
fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în municipiul Orăștie, 
str.Pricazului, blocul nr.84, ap.38. 
 Dna ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de Direcția tehnică. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru activități economico-financiare. 
 Dl secretar general arată 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.161/2021 privind aprobarea vânzării unei locuințe 
pentru tineri, construită din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată 
în municipiul Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.84, ap.38. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri, construită din 
fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în municipiul Orăștie, 
str.Pricazului, blocul nr.84, ap.39. 
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 Dna ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de Direcția tehnică. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează 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.162/2021 privind aprobarea vânzării unei locuințe 
pentru tineri, construită din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată 
în municipiul Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.84, ap.39 . 
 La punctul 16 al ordinii de zi, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului 
de hotărâre  privind modificarea HCL nr.142/2021 referitoare la desemnarea 
reprezentanților Consiliului Local al municipiului Orăștie în Consiliile de 
Administrație, în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calității şi în Comisia 
pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în 
mediul școlar și promovarea interculturalității  ale unităților de învățământ 
preuniversitar din municipiul Orăștie pentru anul  școlar 2021/2022. 
 Dl director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de Direcția 
Administrație Publică Locală. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia prezintă raportul de avizare al 
comisiei pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale și culte. 
 Președintele de ședință solicită consilierilor locali să facă propuneri nominale 
pentru desemnarea reprezentanților Consiliului local în consiliile de administrație 
ale Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu” Orăștie și a Liceului Tehnologic „Nicolaus 
Olahus” Orăștie. 
 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian propune pe dna consilier local Cîndea 
Lenuța Aurelia pentru consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Aurel 
Vlaicu” Orăștie și pe dna consilier local Giurgiu Margareta pentru consiliul de 
administrație al Liceului Tehnologic „Nicolaus Olahus” Orăștie. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie îl propune pe dl consilier local Molocea 
Mihai Iulian pentru consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu” 
Orăștie. 
 Dl consilier local Molocea Mihai Iulian îl propune pe dl consilier local Bulz 
Dionisie pentru consiliul de administrație al Liceului Tehnologic „Nicolaus 
Olahus” Orăștie. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, potrivit art.139, alin.(6) din 
Codul administrativ aprobat prin O.U.G nr.57/2019, proiectele de hotărâre cu 
privire la persoane se vor lua întotdeauna prin vot secret. În consecință,  propune o 
pauză de 10 minute pentru a se întocmi buletinele de vot.  
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 După pauză, dl secretar general Teodor Iordan prezintă buletinele de vot şi 
explică procedura după care se va desfășura votul.   
  În continuare, dl secretar general înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, 
fiecărui consilier local, câte un buletin de vot pentru desemnarea reprezentanților 
Consiliului local în cele consiliile de administrație, care intră în cabina special 
amenajată, apoi introduce buletinul de vot în urnă. Cabina de vot şi urna se află în 
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fața consilierilor locali.   
 După încheierea votării, președintele de ședință procedează la deschiderea 
urnei în fața consilierilor locali, deschide fiecare buletin de vot şi le arată cum s-a 
votat, apoi îl pune pe masa prezidiului. 
 Apoi, președintele de ședință şi dl secretar general Teodor Iordan  procedează 
la numărarea voturilor în public şi întocmesc procesul verbal constatator al 
rezultatului votării, arătând că cei 18 consilieri locali prezenți au votat fiind 
înregistrate următoarele rezultate :  dna consilier local Cândea Lenuța Aurelia – 10 
voturi „pentru”, dl consilier local Molocea Mihai Iulian -  7 voturi „pentru”, dna 
consilier local Giurgiu Margareta – 9 voturi „pentru”, dl consilier local Bulz 
Dionisie – 7 voturi „pentru”, iar un vot a fost nul. Dl secretar general precizează 
faptul că, dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia a fost desemnata ca membru în 
consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu” Orăștie, urmând ca, 
desemnarea celui de al doilea reprezentant al consiliului local în consiliul de 
administrație al Liceului Tehnologic „Nicolaus Olahus” să se facă în următoarea 
ședință a consiliului local.  
 Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot și aprobat cu 
unanimitate de voturi. 
 Se adoptă Hotărârea nr.163/2021 privind modificarea HCL nr.142/2021 
referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Orăștie 
în Consiliile de Administrație, în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calității şi 
în Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și 
discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității  ale unităților de 
învățământ preuniversitar din municipiul Orăștie pentru anul  școlar 2021/2022. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii proiectului 
de hotărâre  privind modificarea HCL nr.67/2021 referitoare la aprobarea 
cotizațiilor Municipiului Orăștie pentru anul 2021. 
 Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație 
Publică Locală. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează 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.164/2021 privind modificarea HCL nr.67/2021 
referitoare la aprobarea cotizațiilor Municipiului Orăștie pentru anul 2021. 
 La punctul 18 al ordinii de zi, dl primar expune motivele inițierii proiectului 
de hotărâre privind propunerea de trecere a unui teren din proprietatea Statului 
Român în proprietatea privată a actualului deținător a construcțiilor. 
 Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație 
Publică Locală. 
 Dl consilier local Petre Radu Onuț dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru urbanism și amenajarea teritoriului, protecție mediu și turism. 
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
  Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 



 10

 Se adoptă Hotărârea nr.165/2021 privind propunerea de trecere a unui teren 
din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a actualului deținător a 
construcțiilor. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii 
proiectului de hotărâre privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al 
Municipiului Orăștie a unui președinte de ședință care va conduce ședințele în luna 
octombrie 2021. 
 Dl director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de Direcția 
Administrație Publică Locală. 
 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia arată că, în comisia pentru 
administrație locală, juridică și de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat 
favorabil. 
 Președintele de ședință solicită consilierilor locali să facă propuneri nominale 
pentru alegerea președintelui care va conduce ședințele Consiliului local în luna 
octombrie 2021. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia îl propune pe dl consilier local Jula 
Radu Ioan. 
  Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea propunerii și a proiectului de hotărâre este de 9 voturi. 
 Propunerea dnei consilier local Cîndea Lenuța Aurelia se supune la vot și se 
aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.166/2021 privind alegerea dintre membrii 
Consiliului Local al Municipiului Orăștie a unui președinte de ședință care va 
conduce ședințele în luna octombrie 2021. 
 La punctul 20 al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea anexei la HCL 130/2021 referitoare la repartizarea 
fondurilor din bugetul local pe anul 2021, capitolul 67.02. „Cultură, recreere şi 
religie” pentru fiecare manifestare aprobată prin „Programul manifestărilor 
culturale, artistice şi sportive” ce se vor desfășura pe parcursul anului 2021 în 
municipiul Orăștie. 
 Dl ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură „Alexandru 
Grozuță” Orăștie. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru activități economico-financiare. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan îl întreabă pe dl ing.Pistol Eugen dacă  s-a 
făcut un calcul cu privire la costurile legate de transmisiunea online a 
manifestărilor. 
 Dl ing.Pistol Eugen precizează faptul că, deocamdată nu poate avansa o sumă, 
nu s-a făcut încă un studiu de piață. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan este de părere că, având în vedere faptul că, 
numărul cazurilor de Covid 19 este pe un trend ascendent, mai mult ca sigur aceste 
evenimente nu se vor mai organiza cu prezență fizică. 
 Dl consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, în cadrul comisiei 
economice s-a discutat și de varianta ca festivalul de muzica populara „Tudorică 
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Munteanu” și concertul de pian să se poată organiza și transmite online. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin întreabă în ce data este programată 
prima manifestare? I se răspunde de către dl ing.Pistol Eugen, care precizează că, 
în data de 07 octombrie este prevăzut concertul de pian.  
 Dl secretar general arată 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.167/2021 privind modificarea anexei la HCL 
130/2021 referitoare la repartizarea fondurilor din bugetul local pe anul 2021, 
capitolul 67.02. „Cultură, recreere şi religie” pentru fiecare manifestare aprobată 
prin „Programul manifestărilor culturale, artistice şi sportive” ce se vor desfășura 
pe parcursul anului 2021 în municipiul Orăştie. 
  În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii 
proiectului de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al 
municipiului Orăştie pe anul 2021 în vederea organizării unui concert de pian la 
patru mâini, „Rădăcini Enescu – 140 de ani de la naştere”. 
 Dl ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură „Alexandru 
Grozuță” Orăștie. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin propune eliminarea datei de 
desfășurare a concertului din cuprinsul art.1 al proiectului de hotărâre și 
organizarea acestuia la o data ulterioară. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea amendamentului și a proiectului de hotărâre este de             10 voturi. 
 Amendamentul dlui consilier local Depcia Gheorghe Sorin se supune la vot și 
se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot și aprobat în 
unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.168/2021 privind alocarea unei sume de bani din 
bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2021 în vederea organizării unui 
concert de pian la patru mâini, „Rădăcini Enescu – 140 de ani de la naștere”. 
 La punctul 22 al ordinii de zi, dl primar prezinta motivele inițierii proiectului 
de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului 
Orăștie pe anul 2021 în vederea organizării concursului județean de muzică 
populară – soliști instrumentiști şi soliști vocali – „Tudorică Munteanu”, ediţia a 
XIX-a. 
 Dl ing.Pistol Eugen dă citire raportului întocmit de Casa de Cultură 
„Alexandru Grozuță” Orăștie. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei 
pentru activități economico-financiare. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin propune modificarea articolului 1 al 
proiectului în sensul eliminării datei de organizare a festivalului. 
 Dl consilier local Molocea Mihai Iulian întreabă cum vor fi organizate 
manifestările de către Casa de Cultura sau prin intermediul unei asociații?  
 Dl ing.Pistol Eugen arată că, pentru concertul de pian acesta va fi organizat 
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prin intermediul asociației „Enescu”, iar pentru festival, premiile și trofeele se fac 
prin plată direct de către Primărie, celelalte cheltuieli legate de manifestare se vor 
face prin intermediul unei asociații.  
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
amendamentului și a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Amendamentul dlui consilier local Depcia Gheorghe Sorin se supune la vot și 
se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot și aprobat în 
unanimitate.  
 Este adoptată Hotărârea nr.169/2021 privind alocarea unei sume de bani din 
bugetul local al municipiului Orăștie pe anul 2021 în vederea organizării 
concursului județean de muzică populară – soliști instrumentiști şi soliști vocali – 
„Tudorică Munteanu”, ediţia a XIX-a. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii proiectului 
de hotărâre  privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului 
Orăștie pe anul 2021 în vederea organizării manifestării „Concert de romanțe – A 
căzut o frunză-n calea ta”, ediţia a XVII-a. 
 Dl ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură „Alexandru 
Grozuță” Orăștie. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin propune eliminarea datei de 
desfășurare a manifestării din cuprinsul art.1 al proiectului de hotărâre. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea amendamentului și a proiectului de hotărâre este de            10 voturi. 
 Amendamentul dlui consilier local Depcia Gheorghe Sorin se supune la vot și 
se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot și aprobat în 
unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.170/2021 privind alocarea unei sume de bani din 
bugetul local al municipiului Orăștie pe anul 2021 în vederea organizării 
manifestării „Concert de romanțe – A căzut o frunză-n calea ta”, ediția a XVII-a. 
 La punctul 24 al ordinii de zi, dl primar expune motivele inițierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile de la bugetul local al 
municipiului Orăștie pe anul 2021 a proiectelor sportive, culturale şi pentru unele 
unități de cult din municipiul Orăștie. 
 Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație 
Publică Locală. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru activități economico-financiare. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius menționează faptul că, pe domeniul de 
finanțare „Educație” a fost prevăzută suma de 25.000 lei și întreabă ce se va 
întâmpla cu această sumă având în vedere faptul că, nu a fost depus niciun proiect. 
 Dl director Costoiu Călin precizează faptul că, pentru acest domeniu se pot 
depune solicitări în sesiunea a doua, deci suma va rămâne deocamdată nefolosită. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius arată că, pe domeniul „Culte” s-a 
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solicitat de către Parohia Ortodoxă Română ,,Nașterea Maicii Domnului şi Sf. Ioan 
Gură de Aur” Orăștie V suma de 401.991,62 lei pentru continuarea lucrărilor de 
suprastructură, iar comisia de evaluare şi selecție a solicitărilor de finanțări 
nerambursabile a propus suma de 75.000 lei și întreabă dacă biserica respectivă va 
fi susținută și pe viitor cu bani de la bugetul local și consiliul va încuraja 
construirea unei noi biserici. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan precizează că, lucrările pentru construirea unei 
biserici pe str.M.Kogălniceanu au fost începute cu peste 10 ani în urmă, dacă vor fi 
solicitări din partea respectivei parohii pentru finanțarea continuării lucrărilor, se 
vor putea aloca fonduri în funcție de prevederile bugetare anuale. De asemenea, 
dânsul menționează faptul că, este pentru prima de când deține funcția de primar, 
când bugetul municipiului Orăștie printr-o hotărâre de guvern a fost rectificat 
negativ, nimeni nu a avut curaj să taie din bani, ni s-au retras bani, aceștia au 
justificat că avem încasări mai mari din veniturile pe cotele defalcate din impozitul 
pe salarii decât cele estimate inițial.        
 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 10 voturi „pentru”, 2 voturi 
„împotrivă”, iar 6 consilieri locali (P.N.L) s-au abținut de la vot, considerând 
neechitabilă repartizarea sumelor pe domenii de finanțare.  
 Este adoptată Hotărârea nr.171/2021 privind aprobarea finanțării 
nerambursabile de la bugetul local al municipiului Orăștie pe anul 2021 a 
proiectelor sportive, culturale şi pentru unele unități de cult din municipiul Orăștie. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii 
proiectului de hotărâre privind dezlipirea unui imobil situat în intravilanul  
municipiului Orăștie în două loturi. 
 Dl ing.Stănilă Marius dă citire raportului întocmit de Direcția tehnică. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia arată că, în comisia pentru 
administrație locală, juridică și de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat 
favorabil. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan arată că, Municipiul Orăștie prin intermediul 
Companiei Naționale de Investiții are posibilitatea realizării unei creșe municipale, 
în urma analizei făcute și a cererilor de înscriere depuse de părinți, consideram că, 
este oportun să accesăm un program în acest sens. Proiectul propus se va încadra 
foarte bine, a fost inițiat un sondaj pentru a vedea care ar fi zona cea mai potrivită 
pentru acest obiectiv de investiții, au fost identificate mai multe locații. Cu toate 
că, mulți din respondenți au indicat zona „Șumuștău”, din păcate nu este teren 
suficient, astfel că, soluția propusă este pe str.Târgului în vecinătatea parcului, 
unde a fost târgul pentru animale, pe viitor se va putea amenaja și un bazin de inot 
și de ce nu poate o gara pentru „Mocaniță”, dacă se va concretiza un proiect în 
acest sens. În zonă exista utilități, vor exista locuri de parcare aferente creșei, deci 
avem toate premisele că proiectul va putea fi concretizat, acesta are studiu de 
fezabilitate și va fi depus în cursul săptămânii viitoare pe Programul National de 
Investiții „Anghel Saligny”. 
 Dl consilier local Suciu Nicolae Ilie întreabă dacă s-a făcut un studiu de 
impact vis-a-vis de faptul că în zona str.9 Mai și a celorlalte străzi, este o zonă de 
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case, majoritatea locuitorilor sunt în vârsta și nu prea sunt copii ori a duce copii din 
oraș la marginea urbei, consideră că, este destul de greu pentru părinții care își vor 
aduce copii la creșă.  
 Dl ing.Stănilă Marius menționează că, accesul către creșă se va face din D.N 
7 pe un drum care va fi modernizat și se va face legătura cu drumul existent în 
zonă. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan este de părere că, va fi mult mai facil accesul la 
această creșă, în zona celor două creșe este mare aglomerație, majoritatea părinților 
își duc copiii cu mașina, creșele sunt amplasate în zone diferite ale municipiului, ar 
fi optat ca și locație pentru zona „Șumuștău”, dar în momentul de față nu avem 
teren disponibil în zonă. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin consideră că, pe viitor, să se aibă în 
vedere achiziționarea unor terenuri în zona „Șumuștău” pentru proiecte care s-ar 
putea realiza. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan informează consiliul local în legătură cu 
proiectele care municipalitatea le va depune în perioada următoare în cadrul 
Programului National de Investiții „Anghel Saligny” și anume un proiect pentru 
stația de tratare a apei și 6 kilometri de rețea de apa, care se va depune prin 
intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APAZOR”. Un alt proiect 
va fi depus pentru modernizarea unor străzi din municipiu cu o valoare de 6 
milioane lei fără TVA, precum și un proiect pentru care vom avem un deviz pentru 
câteva străzi, pe care dorim să le modernizam (N.Bălcescu parțial, Gheorghe Lazăr, 
Grădiștei și Căstăului, Pricazului parțial și Octavian Goga).  Referitor la proiectul 
legat de stația de tratate a apei acesta, se va depune de către A.D.I, care vizează 
mai multe zone, acesta nu se refera doar la Orăștie, ci și la localitățile limitrofe. 
Totodată, arată că, dacă consilierii locali au în vedere și alte probleme care ar putea 
fi prinse pe P.N.I „Anghel Saligny”, se pot depune proiecte pentru străzi, apă-canal 
și gaz. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie este părere că, ar trebui să se aibă în vedere 
amenajarea unei centuri a municipiului, ar fi un lucru benefic. 
 Dl primar arată că, s-a lucrat și s-a încercat găsirea unei soluții, dar 
deocamdată nu avem o variantă care să fie viabilă. 
 Dl consilier local Molocea Mihai Iulian întreabă dacă pentru zona pietonală 
din centru vechi este în planurile de viitor pentru efectuarea unor lucrări.  
 Dl primar precizează faptul că, referitor la zona centrală a str.N.Bălcescu, în 
perioada următoare se vor efectua lucrări de înlocuire a rețelei de gaz metan, SC E-
ON are prevăzute fonduri pentru aceste lucrări pentru acest an, deci ăn perioada 
imediat următoare vor fi demarate lucrările. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin întreabă în legătură cu aducțiunea 
de apă a Municipiului Orăștie. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan arată că, în momentul de față modificăm master 
planul și vom prinde și aducțiunea de apă pe următoarea sesiune de proiecte. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin solicită unele informații cu privire 
la stația de tratare a apei de la Mecanica. I se răspunde de către          dl primar care 
precizează faptul că, aceasta se află în administrarea Uzinei Mecanice Orăștie, am 
solicitat să o preluăm, dar nu am primit aprobarea din partea ministerului de resort. 



 15

 Dl primar arată că, referitor la proiectul „Mocănița” se va încerca împreună cu 
Consiliul Județean și cu celelalte două unități administrativ-teritoriale inițierea unui 
proiect cu privire la aceasta, trebuie identificată o sursă de finanțare și modalitățile 
de transpunere în practica, șansele sunt extrem de mici, dar dacă vom găsi o linie 
de finanțare vom face un studiu de prefezabilitate și vom depune un proiect. 
 Dl consilier local Bota Adrian întreabă dacă pe proiectul de finanțare 
„A.Saligny” pe strada Muzicanților nu se poate introduce gazul metan? I se 
răspunde de către dl primar care arată că, se va avea în vedere pe viitor, pe 
proiectul de finanțare „A.Saligny” încercăm să atragem cât mai mulți bani pe 
partea de străzi. 
 Dl consilier local Bota Adrian arată că, în zona blocului 56 din str.Pricazului 
există o porțiune de 7 m unde este noroi atunci când plouă și să se ia măsuri.  
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan menționează că, se va interveni cât mai curând și 
se va remedia situația, în prezent suntem concentrați pe străzile unde s-au început 
lucrările și trebuie finalizate, ca să putem să le redăm circulației.     
 Dl secretar general Teodor Iordan 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 adopta Hotărârea nr.172/2021 privind dezlipirea unui imobil situat în 
intravilanul  municipiului Orăștie în două loturi. 
 La ultimul punct al ordinii de zi, „Întrebări-interpelări”, dl consilier local 
Zvîncă Mihai Caius consideră că, având în vedere că, avem suma de 25.000 lei 
care nu au fost accesați pe domeniul „Educație” , educația este și sanitară și ținând 
cont de ceea ce se întâmplă pe plan național și local cu creșterea incidenței 
cazurilor de Covid 19, să se mediatizeze și să se depună un proiect prin care să 
încurajăm vaccinarea sau să se ia masuri pe prevenție și ini țiativa să vină din partea 
Consiliului local , fiindcă în 2-3 săptămâni se va atinge maximul de infectări. 
 Dl secretar general arată că, în momentul de față la nivelul Municipiului 
Orăștie sunt raportate un număr de 40 cazuri și o incidență de 1,86%.  
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius menționează faptul că, trebuie ținut 
cont că doar 20% din populația municipiului este vaccinată, fără a lua în calcul 
cadrele medicale de la Spital și de la școli. 
 Dna consilier local Sîrbu Florina Eleonora îl întreabă pe dl consilier local 
Zvîncă Mihai Caius de unde știe că doar 20% din locuitorii urbei sunt vaccinați. I 
se răspunde de către dl consilier local, care precizează ca sunt date statistice, 
maxim 25% din cetățenii din Orăștie sunt vaccinați.    
 Președintele de ședință arată că, avem consilieri locali care sunt cadre 
medicale și ar trebui să își expună punctul de vedere cu privire la acest subiect. 
 Dl consilier local Luca Constantin, directorul medical al Spitalul Municipal 
Orăștie precizează faptul că, cetățenii nu se vaccinează.   
 Dl consilier local Molocea Mihai Iulian îl întreabă pe dl secretar general 
Teodor Iordan referitor la organizarea manifestării „50 de ani de căsătorie 
neîntreruptă” prin intermediul unei asociații și pentru care am alocat o sumă de 
bani pe finanțări nerambursabile. Dânsul s-a interesat la Primăria Orașului Simeria, 
au făcut un eveniment similar în urmă cu câteva săptămâni și a întrebat care este 
modul prin care dânșii plătesc. În acest sens, au adoptat o hotărâre de consiliu local 
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în baza căreia pe stat de plată, au făcut plățile către familiile respective. 
 Dl secretar general este de părere că, nu este legal, au mai procedat și alții în 
acest mod și nu a fost în regulă, le-a imputat Curtea de Conturi, probabil secretarul 
general v-a spus cum au făcut în urmă cu 5 ani. 
 Dl consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, așa au procedat anul acesta 
cu ocazia zilelor orașului Simeria și au premiat fiecare familie cu      200 lei și așa 
au procedat și în anii anteriori urmând această modalitate de plata. Dânsul 
consideră că, nu este corect ca la sesiunea de finanțări nerambursabile pe domeniul 
„Cultură” să alocăm niște bani, care se vor cheltui tot de către Primărie. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează faptul că, la întâlnirea 
secretarilor generali ai municipiilor s-a dezbătut și această problemă și nimeni în 
țară nu mai procedează în modul acesta. 
 Dl consilier local Bota Adrian arată că, s-a discutat în urma cu câteva ședințe 
în legătură cu montarea unor camere de supraveghere pe str.Plantelor și întreabă 
dacă s-au achiziționat și când se vor monta sau când se are în vedere montarea 
acestora.  
 Dl primar precizează faptul că, nu poate da un răspuns în această ședință, se 
va informa și va reveni cu un răspuns.    
 Dl consilier local Bota Adrian precizează faptul că, în municipiul Orăștie 
avem un campion național la tir cu arcul și sunt foarte mulți copii care sunt 
interesați de acest sport ar fi păcat să nu încercăm să îl cooptăm. Referitor la 
activitatea de box au fost discuții în urma cu câteva luni s-au prezentat mai multe 
variante unde și-ar putea desfășura activitatea și dacă s-a făcut ceva concret în 
acest sens. 
 Dl primar ing. Ovidiu Bălan prezintă faptul că, s-a solicitat și s-au făcut 
demersuri către SC Chimica SA, ca să preluăm fosta cantină, dânșii au venit cu o 
evaluare a imobilului de 241.000 euro. 
 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian precizează faptul că, s-a discutat și în 
legătură cu închirierea imobilului și prețul propus de către aceștia a fost de 1830 
euro/lună. 
 Dl primar arată că, dacă consiliul consideră că, este oportună achiziționarea 
imobilului atunci putem să facem o evaluare și să le facem o ofertă, la valoarea pe 
care dânșii au avansat-o este una destul de mare. 
 Dl consilier Bota Adrian este de părere că, valoarea este foarte mare și cu 
aceasta sumă se poate construi o clădire în incinta stadionului. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan dorește să îl felicite pe dl Iordăchescu Nicolae 
pentru modul în care a fost organizată competiția sportivă care s-a desfășurat în 
data de 25 septembrie în incinta parcului „Orăștie Arena” și care s-a bucurat de o 
participare numeroasă. 
 Dl consilier local Iordăchescu Nicolae menționează faptul că, parcul a lăsat o 
impresie deosebită oaspeților noștri care au fost prezenți la competiție. 
 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin întreabă referitor la parcuri, dacă se 
are în vedere pe viitor amenajarea unor alei pentru biciclete în incinta acestora.  
 Dl primar arată că, în următorii ani singura alee care este prevăzută și o avem 
în plan este cea care va porni din str.Pricazului și va ajunge dincolo de parcul 
„Tineretului”. 
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 Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin întreabă dacă se vor putea amenaja 
alei pentru bicicliști in parcul din str.Târgului. I se răspunde de către dl primar care 
precizează că, în parcul „Orăștie Arena” nu putem efectua lucrări noi timp de 5 ani, 
este o condiție impusă prin proiectul de investiții. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan arată că, referitor la proiectul „Restaurare și 
consolidare Zidul Cetății” au fost demarate lucrările, o parte a zidului va fi 
reconstruită, urmând să se facă inclusiv cercetare arheologică timp de  2 luni și 
jumătate.       
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
               Președinte de ședință,                                             Secretar General, 
IORDĂCHESCU Nicolae Constantin Ioan                        jr.Teodor IORDAN 


