
JUDETUL HUNEDOARA 

COMUNA SANTAMARIA-ORLEA 

CONSILIUL LOCAL 

P R O C E S - V E R B A L 

NR. 20/30.04.2020 

al şedinţei  ordinare  a Consiliului local Santamaria-Orlea din data de  30.04.2020 

 

Convocarea acestei sedinte ordinare a fost facuta de catre Primarul comunei Santamaria-Orlea, prin 

Dispozitia nr. 41 din 22.04.2020, mentionandu-se faptul ca sedinta se va desfasura prin metode electronice. 

Convocarea a fost facuta telefonic iar materialele de sedinta au fost comunicate consilierilor in 

format electronic, prin e-mail. 

Tinand cont de masurile instituite de prevederile art. 50 din Decretul Presedintelui Romaniei nr. 

195/2020, pentru a fii evitat, pe cat posibil contactul direct intre persoane, precum si de procedura aprobata 

prin HCL nr. 29/2020, sedinta s-a desfasurat prin metode electronice (apel vdieo prin aplicatia WhatsApp si 

prin apel audio cu consilierii care nu au avut acces la internet), pentru a putea fi respectate masurile impuse 

pentru prevenirea infectiei cu Covid-19. 

Locul desfasurarii sedintei de consiliu este considerat sediul primariei comunei Santamaria-Orlea, 

acolo unde au fost prezenti fizic Presedintele de sedinta d-l consilier NALATAN ILIE–ALIN, Primarul 

comunei d-l Oprean Dumitru Ioan si secretarul general al UAT d-l Bultean Vasile Alinel. 

Consilierii alesi: BIRIS IOAN, BUGNARIU CATALIN-TITI, CETATEAN CORNEL-VISTIAN, 

JURCONI PETRU, MITUCA  OVIDIU-BAIUTI, PESCARI ION, sunt considerati prezenti la sedinta prin 

miloace electronice  sistem video prin aplicatia WhatsApp. 

Consilierii alesi: BUNEA ALIN-DOINEL, DRAGOS IONEL, DRAGOS IOAN, FILIP IOAN-

VICTOR,  PETRESC MIRCEA NEONEL, RASADEA SAMUEL DOREL sunt considerati prezenti la 

sedinta prin miloace electronice  sistem audio prin apelare, din cauza faptului ca nu au acces la internet sau 

aparatura tehnica necesara. 

Secretarul general al comunei Santamaria-Orlea, dupa ce intra in legatura video sau audio cu toti 

consilierii,  arata ca in conformitate cu dispozitiile art.137 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, din cei 13 consilieri in functie, sunt prezenţi 13, in consecinta  sedinta  este legal constituita 

si lucrarile acesteia pot incepe. 

Secretarul general al comunei Santamaria-Orlea, instiinteaza consilierii ca luarile de cuvant ale 

acestora si modul in care au votat va fi consemnat printr-o Nota telefonica, pentru fiecare consilier, care va 

fi anexata la procesul-verbal al sedintei. 

Lucrarile sedintei sunt conduse de dl. NALATAN ILIE ALIN, ales presedinte prin HCL nr. 

20/2020. 

In conformitate cu dispozitiile art.138, pct.15 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

Secretarul general al comunei propune spre aprobare procesul-verbal al sedintei anterioare. Toti consilierii 

sunt de acord, astfel ca Procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 08.04.2020 se aproba cu 

unanimitate de voturi (13 pentru). 

Secretarul general al UAT  intreaba consilierii daca au primit toti convocarea la sedinta si si 

proiectele de hotarare aflate pe ordinea de zi a sedintei. Toti consilierii confirma ca au primit convocatorul 

la sedinta si materialele aferente. 

Secretarul general al UAT aduce la cunostinta consiliului local faptul ca d-l Primar propune 

suplimentarea ordinii de zi cu inca 4 proiecte de hotarare: 

1. PROIECT DE HOTARARE NR. 38/2020 privind acordarea unui mandat special pentru aprobarea 

introducerii contribuției la economia circulară în tariful încasat de către operatorul de salubrizare al 

comunei Santamaria-Orlea 

Initiator: Primarul comunei 



2. PROIECT DE HOTARARE NR. 39/2020 privind constatarea încălcării la nivelul zonei 2 Haţeg a 

contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 874/1975/22.08.2018, precum si 

aprobarea unor demersuri întreprinse de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul 

Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara, în raportul juridic cu operatorul 

Initiator: Primarul comunei 

3. PROIECT DE HOTARARE NR. 40/2020 pentru aprobarea Devizului general actualizat si a 

principalilor indicatori economici actualizati  ai obiectivului de investitie “Extindere retea de apa 

uzata in localitatile Sântămăria-Orlea, Barastii-Hategului, Sacel si Sânpetru, comuna Sântămăria-

Orlea, judetul Hunedoara” finantat prin PNDL 2017-2020 si a finantarii de la bugetul local a 

cheltuielilor conform devizului general actualizat  

Initiator: Primarul comunei 

4. PROIECTUL DE HOTARARE nr. 41/2020 privind rectificarea a IV a bugetului local al comunei 

Santamaria-Orlea pentru anul 2020 

Initiator: Primarul comunei 

Presedintele de sedinta supune spre aprobare suplimentarea ordini de zi cu proiectul de hotarare 

mentionat, care se aproba cu un numar de 13 voturi “pentru”. 

Secretarul general al UAT aduce la cunostinta consiliului local faptul ca Proiectele de hotarare ce 

vor fi supuse dezbaterii sunt insotite de referatul de aprobare ale initiatorului acestora, si de raportul 

compartimentului de specalitate, iar avizul comisiilor de specialitate ale C.L. nu exista, convocarea 

facandu-se de indata, neavand timpul necesar sa se intruneasca comisia. 

Acesta intreaba consilierii daca vreunul se declara in stare de incompatibilitate sau conflict de 

interese cu unul sau mai multe proiecte aflate pe ordinea de zi. Nici un consilier nu se declara in stare de 

incompatibilitate sau conflict de interese. 

Primarul comunei, fiind cel care a convocat sedinta de consiliu, supune spre aprobare urmatorul  

proiect al ordinii de zi asa cum a fost suplimentat: 

1. PROIECT DE HOTARARE NR. 35/2020 privind aprobarea executiei bugetului local al 

comunei Santamaria-Orlea, pe trimestrul I al anului 2020 

Initiator: primarul comunei 

2. PROIECT DE HOTARARE NR. 36/2020 privind privind  indexarea  impozitelor si taxelor 

locale aferente anului 2021, cu rata inflatiei de 3,8%    

Initiator: primarul comunei 

3. PROIECT DE HOTARARE NR. 37/2020 privind aprobarea dezlipirii imobilului-teren 

intravilan, inscris in CF nr. 62379 Santamria-Orlea, teren proprietate publica a comunei 

Santamaria-Orlea, jud. Hunedoara, in 2 loturi 

Initiator: primarul comunei 

4. PROIECT DE HOTARARE NR. 38/2020 privind acordarea unui mandat special pentru 

aprobarea introducerii contribuției la economia circulară în tariful încasat de către operatorul de 

salubrizare al comunei Santamaria-Orlea 

Initiator: Primarul comunei 

5. PROIECT DE HOTARARE NR. 39/2020 privind constatarea încălcării la nivelul zonei 2 Haţeg 

a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 874/1975/22.08.2018, precum 

si aprobarea unor demersuri întreprinse de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara, în raportul juridic cu operatorul 

Initiator: Primarul comunei 

6. PROIECT DE HOTARARE NR. 40/2020 pentru aprobarea Devizului general actualizat si a 

principalilor indicatori economici actualizati  ai obiectivului de investitie “Extindere retea de apa 

uzata in localitatile Sântămăria-Orlea, Barastii-Hategului, Sacel si Sânpetru, comuna 

Sântămăria-Orlea, judetul Hunedoara” finantat prin PNDL 2017-2020 si a finantarii de la 

bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat  

Initiator: Primarul comunei 

7. PROIECTUL DE HOTARARE nr. 41/2020 privind rectificarea a IV a bugetului local al 

comunei Santamaria-Orlea pentru anul 2020 

Initiator: Primarul comunei 



Presedintele de sedinta, intreaba daca  doreste cineva sa poarte discutii referitoare la proiectul 

ordinii de zi, sa se inscrie la cuvant. 

Nu se  inscrie nimeni  la cuvant. Se supune la vot proiectul ordinii de zi. Dupa intrebarea adresata 

fiecarui consilier, toti declara ca sunt de acord cu proiectul ordinii de zi. 

Secreatrul general al UAT constata ca Ordinea de zi se aproba in unanimitate (13 voturi 

“pentru”). 

 

Se trece la discutarea punctelor aflate pe ordinea de zi aprobata: 

1. PROIECT DE HOTARARE NR. 35/2020 privind aprobarea executiei bugetului local al comunei     

Santamaria-Orlea, pe trimestrul I al anului 2020 

Presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar, pentru a prezenta Proiectul de hotarare si referatul de 

aprobare. D-l primar prezinta pe scurt proiectul de hotarare. 

Presedintele sedintei  intreaba daca doreste cineva sa poarte discutii pe marginea  actelor prezentate  sa 

se inscrie  la cuvant. 

Nu se inscrie nimeni cuvant, prin urmare presedintele supune la vot proiectul de hotarare in forma 

prezentata. Fiecare consilier isi exprima votul, toti votand “pentru” aprobarea proiectului de hotarare in 

forma prezentata. D-l Secretar constata ca proiectul de hatarare a fost aprobat in unanimitate, cu 13 voturi 

pentru. 

S-a adoptat HOTĂRÂREA nr. 35/2020 privind aprobarea executiei bugetului local al 

comunei Santamaria-Orlea, pe trimestrul I al anului 2020 

 

2. PROIECT DE HOTARARE NR. 36/2020 privind privind  indexarea  impozitelor si taxelor locale 

aferente anului 2021, cu rata inflatiei de 3,8%    

Presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar, pentru a prezenta Proiectul de hotarare si referatul de 

aprobare. D-l primar prezinta pe scurt proiectul de hotarare. 

Presedintele sedintei  intreaba daca doreste cineva sa poarte discutii pe marginea  actelor prezentate  

sa se inscrie  la cuvant. 

Nu se inscrie nimeni cuvant, prin urmare presedintele supune la vot proiectul de hotarare in forma 

prezentata. Fiecare consilier isi exprima votul, toti votand “pentru” aprobarea proiectului de hotarare in 

forma prezentata. D-l Secretar constata ca proiectul de hatarare a fost aprobat in unanimitate, cu 13 voturi 

pentru. 

S-a adoptat HOTĂRÂREA nr. 36/2020 privind privind  indexarea  impozitelor si taxelor 

locale aferente anului 2021, cu rata inflatiei de 3,8%    

 

3. PROIECT DE HOTARARE NR. 37/2020 privind aprobarea dezlipirii imobilului-teren intravilan, 

inscris in CF nr. 62379 Santamria-Orlea, teren proprietate publica a comunei Santamaria-Orlea, jud. 

Hunedoara, in 2 loturi 

Presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar, pentru a prezenta Proiectul de hotarare si referatul 

de aprobare. D-l primar prezinta pe scurt proiectul de hotarare. 

Presedintele sedintei  intreaba daca doreste cineva sa poarte discutii pe marginea  actelor prezentate  

sa se inscrie  la cuvant. 

Nu se inscrie nimeni cuvant, prin urmare presedintele supune la vot proiectul de hotarare in forma 

prezentata. Fiecare consilier isi exprima votul, toti votand “pentru” aprobarea proiectului de hotarare in 

forma prezentata. D-l Secretar constata ca proiectul de hatarare a fost aprobat in unanimitate, cu 13 voturi 

pentru. 

S-a adoptat HOTĂRÂREA nr. 37/2020 privind aprobarea dezlipirii imobilului-teren 

intravilan, inscris in CF nr. 62379 Santamria-Orlea, teren proprietate publica a comunei 

Santamaria-Orlea, jud. Hunedoara, in 2 loturi 

 

4. PROIECT DE HOTARARE NR. 38/2020 privind acordarea unui mandat special pentru aprobarea 

introducerii contribuției la economia circulară în tariful încasat de către operatorul de salubrizare al 

comunei Santamaria-Orlea 

Presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar, pentru a prezenta Proiectul de hotarare si referatul de 

aprobare. D-l primar prezinta pe scurt proiectul de hotarare. 



Presedintele sedintei  intreaba daca doreste cineva sa poarte discutii pe marginea  actelor prezentate  sa 

se inscrie  la cuvant. 

Nu se inscrie nimeni cuvant, prin urmare presedintele supune la vot proiectul de hotarare in forma 

prezentata. Fiecare consilier isi exprima votul, toti votand “pentru” aprobarea proiectului de hotarare in 

forma prezentata. D-l Secretar constata ca proiectul de hatarare a fost aprobat in unanimitate, cu 13 voturi 

pentru. 

S-a adoptat HOTĂRÂREA nr. 38/2020 privind acordarea unui mandat special pentru aprobarea 

introducerii contribuției la economia circulară în tariful încasat de către operatorul de salubrizare al 

comunei Santamaria-Orlea 

 

5. PROIECT DE HOTARARE NR. 39/2020 privind constatarea încălcării la nivelul zonei 2 Haţeg a 

contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 874/1975/22.08.2018, precum si 

aprobarea unor demersuri întreprinse de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul 

Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara, în raportul juridic cu operatorul 

Presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar, pentru a prezenta Proiectul de hotarare si referatul de 

aprobare. D-l primar prezinta pe scurt proiectul de hotarare. 

Presedintele sedintei  intreaba daca doreste cineva sa poarte discutii pe marginea  actelor prezentate  sa 

se inscrie  la cuvant. 

Nu se inscrie nimeni cuvant, prin urmare presedintele supune la vot proiectul de hotarare in forma 

prezentata. Fiecare consilier isi exprima votul, toti votand “pentru” aprobarea proiectului de hotarare in 

forma prezentata. D-l Secretar constata ca proiectul de hatarare a fost aprobat in unanimitate, cu 13 voturi 

pentru. 

S-a adoptat HOTĂRÂREA nr. 39/2020 privind constatarea încălcării la nivelul zonei 2 Haţeg a 

contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 874/1975/22.08.2018, precum si 

aprobarea unor demersuri întreprinse de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul 

Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara, în raportul juridic cu operatorul 

 

6. PROIECT DE HOTARARE NR. 40/2020 pentru aprobarea Devizului general actualizat si a 

principalilor indicatori economici actualizati  ai obiectivului de investitie “Extindere retea de apa uzata in 

localitatile Sântămăria-Orlea, Barastii-Hategului, Sacel si Sânpetru, comuna Sântămăria-Orlea, judetul 

Hunedoara” finantat prin PNDL 2017-2020 si a finantarii de la bugetul local a cheltuielilor conform 

devizului general actualizat 

Presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar, pentru a prezenta Proiectul de hotarare si referatul de 

aprobare. D-l primar prezinta pe scurt proiectul de hotarare. 

Presedintele sedintei  intreaba daca doreste cineva sa poarte discutii pe marginea  actelor prezentate  sa 

se inscrie  la cuvant. 

Nu se inscrie nimeni cuvant, prin urmare presedintele supune la vot proiectul de hotarare in forma 

prezentata. Fiecare consilier isi exprima votul, toti votand “pentru” aprobarea proiectului de hotarare in 

forma prezentata. D-l Secretar constata ca proiectul de hatarare a fost aprobat in unanimitate, cu 13 voturi 

pentru. 

S-a adoptat HOTĂRÂREA nr. 40/2020 pentru aprobarea Devizului general actualizat si a 

principalilor indicatori economici actualizati  ai obiectivului de investitie “Extindere retea de apa 

uzata in localitatile Sântămăria-Orlea, Barastii-Hategului, Sacel si Sânpetru, comuna Sântămăria-

Orlea, judetul Hunedoara” finantat prin PNDL 2017-2020 si a finantarii de la bugetul local a 

cheltuielilor conform devizului general actualizat 

 

7.PROIECTUL DE HOTARARE nr. 41/2020 privind rectificarea a IV a bugetului local al comunei 

Santamaria-Orlea pentru anul 2020 

Presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar, pentru a prezenta Proiectul de hotarare si referatul de 

aprobare. D-l primar prezinta pe scurt proiectul de hotarare. 

Presedintele sedintei  intreaba daca doreste cineva sa poarte discutii pe marginea  actelor prezentate  sa 

se inscrie  la cuvant. 

Nu se inscrie nimeni cuvant, prin urmare presedintele supune la vot proiectul de hotarare in forma 

prezentata. Fiecare consilier isi exprima votul, toti votand “pentru” aprobarea proiectului de hotarare in 



forma prezentata. D-l Secretar constata ca proiectul de hatarare a fost aprobat in unanimitate, cu 13 voturi 

pentru. 

S-a adoptat HOTĂRÂREA nr. 41/2020 privind rectificarea a IV a bugetului local al comunei 

Santamaria-Orlea pentru anul 2020 

 

La punctul DIVERSE se inscriu d-nii consilieri Dragos Ionel, Rasadea Samuel si Petresc Mircea. 

D-l Dragos Ionel aduce la cunostinta existenta unor diferente de nivel mari la traversarile peste drumul 

comunal din Barasti si roaga sa se fac demersuri pentru adaugarea de meterial de umplutura. D-l Primar 

raspunde ca are cunostinta si s-a si luat legatura cu executantul sa remedieze deficientele. 

D-l rasadea Samuel aduce la cunostinta existenta uor gropi mari pe drumul din Balomir si roaga sa se 

intervina pentru astuparea acestora. 

D-l Petresc Mircea aduce la cunostinta aceiasi problema ca si d-l Dragos Ionel si intreaba daca nu se 

continua asfaltarea pe drumul dintre intersectia cu Vadul si Barasti, avand in vedere ca s-au finalizat 

lucrarile cu canalizarea. D-l primar raspunde ca asfaltarea se va continua dupa ce se va introduce si apa. 

 

D-l presedinte constata ca nemaifiind alte subiecte de discutat, sedinta ordinara din 30.04.2020, a 

Consiliului Local al comunei Santamaria-Orlea se considera incheiata. 

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare, din care unul la dosarul 

sedintei si celalalt se va trimite la Institutia Prefectului jud. Hunedoara. 

Procesul-verbal contine in anexa Notele telefonice pentru fiecare consilier in care sunt consemnate 

prezenta, luarile de cuvant si modul in care a votat fiecare punct de pe ordinea de zi.  

Procesul-verbal va fi supus aprobarii in sedinta urmatoare a CL. 

                  

 

  Intocmit, 

PRESEDINTE DE SEDINTA             Secretar general al U.A.T.,  

                NALATAN ILIE ALIN                           BULTEAN VASILE ALINEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


