JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA SANTAMARIA-ORLEA
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
NR. 25/29.05.2020
al şedinţei ordinare a Consiliului local Santamaria-Orlea din data de 29.05.2020
Convocarea acestei sedinte ordinare a fost facuta de catre Primarul comunei Santamaria-Orlea, prin
Dispozitia nr. 50 din 22.05.2020.
Primarul comunei, d-l Oprean Dumitru Ioan, secretarul general al UAT, d-l Bultean Vasile Alinel,
consilierii alesi: BIRIS IOAN, BUGNARIU CATALIN-TITI, BUNEA ALIN-DOINEL, CETATEAN
CORNEL-VISTIAN, DRAGOS IONEL, DRAGOS IOAN, FILIP IOAN-VICTOR, JURCONI PETRU,
MITUCA OVIDIU-BAIUTI, NALATAN ILIE–ALIN, PESCARI ION, PETRESC MIRCEA NEONEL,
RASADEA SAMUEL DOREL, sunt prezenti la sedinta.
Locul de desfasurare a sedntei de consiliu este caminul cultural, unde se poate pastra distanta
sociala dintre persoane, recomandata pentru prevenirea raspandirii infectiei cu COVID-19.
Secretarul comunei Santamaria-Orlea 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.
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. Procesul-verbal
al sedintei extraordinare din data de 19.05.2020 se aproba cu unanimitate de voturi (13 pentru).
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. 49/2020 privind aprobarea prelungirii contractelor de
concesiune nr. 1685/01.07.2005 si 1686/01.07.2005 avand ca obiect imobilul proprietatea privata a
comunei Santamaria-Orlea inscris in CF nr.60720, in care functioneaza cabinetele medicale “ CMI
CONSULTMED” respectiv “CMI CONSULTMED 2”
Initiator: Primarul comunei
2.
PROIECT DE HOTARARE NR. 50/2020 privind dezlipirea imobilului-teren intravilan,
inscris in CF nr. 62477 Santamaria-Orlea, jud. Hunedoara, teren proprietate publica a comunei SantamariaOrlea, jud. Hunedoara, in 2 loturi
Initiator: Primarul comunei
3.
PROIECTUL DE HOTARARE nr. 51/2020 privind modificarea HCL nr. 103/2020 privind
predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de
Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat in sat Ciopeia, comuna Sântămăria-Orlea, jud.
Hunedoara și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitarea,
modernizarea, extinderea si dotarea Caminului cultural din satul Ciopeia, nr.65, comuna Sântămăria-Orlea,
jud. Hunedoara”
Initiator: Primarul comunei
4.
PROIECTUL DE HOTARARE nr. 52/2020 privind aprobarea documentatiei tehnicoeconomice pentru investiţia „Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea Caminului cultural din satul
Ciopeia, nr.65, comuna Sântămăria-Orlea, jud. Hunedoara”
Initiator: Primarul comunei
Presedintele de sedinta supune spre aprobare suplimentarea ordini de zi cu proiectele de hotarare
mentionate, care se aproba cu un numar de 13 voturi “pentru”.

Secretarul general al UAT aduce la cunostinta consiliului local faptul ca toate Proiectele de hotarare
ce vor fi supuse dezbaterii sunt insotite de referatele de aprobare ale initiatorului acestora, de rapoartele
compartimentelor de specalitate (care au fost inaintate presedintilor de comisii) si de avizele favorabile ale
comisiilor de specialitate ale C.L.
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. 46/2020 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul
agricol pentru trimestrul I al anului 2020 si a stabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati
Initiator: primarul comunei
2. PROIECT DE HOTARARE NR. 47/2020 privind modificarea HCL 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
3. PROIECT DE HOTARARE NR. 48/2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioada
de 3 luni
Initiator: primarul comunei
4. PROIECT DE HOTARARE NR. 49/2020 privind aprobarea prelungirii contractelor de concesiune
nr. 1685/01.07.2005 si 1686/01.07.2005 avand ca obiect imobilul proprietatea privata a comunei
Santamaria-Orlea inscris in CF nr.60720, in care functioneaza cabinetele medicale “ CMI
CONSULTMED” respectiv “CMI CONSULTMED 2”
Initiator: Primarul comunei
5. PROIECT DE HOTARARE NR. 50/2020 privind dezlipirea imobilului-teren intravilan, inscris in
CF nr. 62477 Santamaria-Orlea, jud. Hunedoara, teren proprietate publica a comunei Santamaria-Orlea,
jud. Hunedoara, in 2 loturi
Initiator: Primarul comunei
6. PROIECTUL DE HOTARARE nr. 51/2020 privind modificarea HCL nr. 103/2020 privind
predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de
Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat in sat Ciopeia, comuna Sântămăria-Orlea, jud.
Hunedoara și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitarea,
modernizarea, extinderea si dotarea Caminului cultural din satul Ciopeia, nr.65, comuna Sântămăria-Orlea,
jud. Hunedoara”
Initiator: Primarul comunei
7. PROIECTUL DE HOTARARE nr. 52/2020 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice
pentru investiţia „Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea Caminului cultural din satul Ciopeia,
nr.65, comuna Sântămăria-Orlea, jud. Hunedoara”
Initiator: Primarul comunei
Diverse: Prezentarea de catre d-l Primar a:
1. Raportul privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Santamaria-Orlea pentru anul
2019.
2. Raportul privind situatia gestionarii bunurilor apartinad domeniului public si privat al comunei
Santamaria-Orlea pentru anul 2019.
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 asa cum a fost suplimentat..
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. 46/2020 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul
agricol pentru trimestrul I al anului 2020 si a stabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei
activitati
Presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar, pentru a prezenta Proiectul de hotarare si referatul
de aprobare.
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, care se voteaza in unanimitate, cu 13 voturi pentru.
S-a adoptat HOTĂRÂREA nr. 46/2020 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in
registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2020 si a stabilirii masurilor pentru eficientizarea
acestei activitati
2. PROIECT DE HOTARARE NR. 47/2020 privind modificarea HCL 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.
Presedintele sedintei intreaba daca doreste cineva sa poarte discutii pe marginea actelor prezentate
sa se inscrie la cuvant.
Se inscrie la cuvant d-nul consilier Petresc Mircea.
D-l Petresc Mircea intreaba care a fost inainte tariful pentru persoane fizice. D-l primar ii raspunde
ca acesta nu s-a modificat.
Nu mai sunt alte discutii, prin urmare presedintele supune la vot proiectul de hotarare in
integralitatea sa, in forma prezentata, care se voteaza cu 13 voturi “pentru”.
S-a adoptat HOTĂRÂREA nr. 47/2020 privind modificarea HCL 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
3. PROIECT DE HOTARARE NR. 48/2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioada
de 3 luni
Presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar, pentru a prezenta Proiectul de hotarare si referatul
de aprobare.
Presedintele solicita sa se faca propuneri pentru desemnarea urmatorului presedinte de sedinta.
Este propus d-l consilier Pescari Ion. Se trece la vot. Votul este deschis. Se voteaza cu 13 voturi
“pentru”. Secretarul general al UAT constata ca sunt intrunite numarul de voturi necesare pentru ca d-l
consilier Pescari Ion sa fie desemnat presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3 luni.
S-a adoptat HOTĂRÂREA nr. 48/2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o
perioada de 3 luni
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 49/2020 privind aprobarea prelungirii contractelor de concesiune
nr. 1685/01.07.2005 si 1686/01.07.2005 avand ca obiect imobilul proprietatea privata a comunei
Santamaria-Orlea inscris in CF nr.60720, in care functioneaza cabinetele medicale “ CMI
CONSULTMED” respectiv “CMI CONSULTMED 2”
Presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar, pentru a prezenta Proiectul de hotarare si referatul de
aprobare.
Presedintele sedintei intreaba daca doreste cineva sa poarte discutii pe marginea actelor prezentate
sa se inscrie la cuvant.

Se inscrie la cuvant d-nul consilier Petresc Mircea.
D-l Petresc Mircea intreaba ce sume de bani platesc cabinetele medicale. D-l primar ii raspunde ca
aproximativ 200 lei/an.
Nu mai sunt alte discutii, prin urmare presedintele supune la vot proiectul de hotarare in
integralitatea sa, in forma prezentata, care se voteaza cu 13 voturi “pentru”.
S-a adoptat HOTĂRÂREA nr. 49/2020 privind aprobarea prelungirii contractelor de
concesiune nr. 1685/01.07.2005 si 1686/01.07.2005 avand ca obiect imobilul proprietatea privata a
comunei Santamaria-Orlea inscris in CF nr.60720, in care functioneaza cabinetele medicale “ CMI
CONSULTMED” respectiv “CMI CONSULTMED 2”
5. PROIECT DE HOTARARE NR. 50/2020 privind dezlipirea imobilului-teren intravilan, inscris in
CF nr. 62477 Santamaria-Orlea, jud. Hunedoara, teren proprietate publica a comunei SantamariaOrlea, jud. Hunedoara, in 2 loturi
Presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar, pentru a prezenta Proiectul de hotarare si referatul
de aprobare.
Presedintele sedintei intreaba daca doreste cineva sa poarte discutii pe marginea actelor prezentate
sa se inscrie la cuvant.
Se inscrie la cuvant d-nul consilier Petresc Mircea.
D-l Petresc Mircea intreaba care este scopul acestei dezlipiri. D-l primar ii raspunde ca terenul nu
are o destinatie anume in acest moment, dar se doreste sa se folosesca pentru scopul de agrement si sport.
Nu mai sunt alte discutii, prin urmare presedintele supune la vot proiectul de hotarare in
integralitatea sa, in forma prezentata, care se voteaza cu 13 voturi “pentru”.
S-a adoptat HOTĂRÂREA nr. 50/2020 privind dezlipirea imobilului-teren intravilan, inscris
in CF nr. 62477 Santamaria-Orlea, jud. Hunedoara, teren proprietate publica a comunei
Santamaria-Orlea, jud. Hunedoara, in 2 loturi
6. PROIECTUL DE HOTARARE nr. 51/2020 privind modificarea HCL nr. 103/2020 privind
predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională
de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat in sat Ciopeia, comuna Sântămăria-Orlea, jud.
Hunedoara și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitarea,
modernizarea, extinderea si dotarea Caminului cultural din satul Ciopeia, nr.65, comuna
Sântămăria-Orlea, jud. Hunedoara”
Presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar, pentru a prezenta Proiectul de hotarare si referatul
de aprobare.
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, care se voteaza in unanimitate, cu 13 voturi pentru.
S-a adoptat HOTĂRÂREA nr. 51/2020 privind modificarea HCL nr. 103/2020 privind
predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională
de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat in sat Ciopeia, comuna Sântămăria-Orlea, jud.
Hunedoara și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitarea,
modernizarea, extinderea si dotarea Caminului cultural din satul Ciopeia, nr.65, comuna
Sântămăria-Orlea, jud. Hunedoara”
7. PROIECTUL DE HOTARARE nr. 52/2020 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice
pentru investiţia „Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea Caminului cultural din satul
Ciopeia, nr.65, comuna Sântămăria-Orlea, jud. Hunedoara”
Presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar, pentru a prezenta Proiectul de hotarare si referatul
de aprobare.
Presedintele sedintei intreaba daca doreste cineva sa poarte discutii pe marginea actelor prezentate
sa se inscrie la cuvant.
Se inscrie la cuvant d-nul consilier Petresc Mircea.

D-l Petresc Mircea intreaba ce inseamna C+M. D-l primar ii raspunde ca constructii + montaj.
Nu mai sunt alte discutii, prin urmare presedintele supune la vot proiectul de hotarare in
integralitatea sa, in forma prezentata, care se voteaza cu 13 voturi “pentru”.
S-a adoptat HOTĂRÂREA nr. 52/2020 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice
pentru investiţia „Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea Caminului cultural din satul
Ciopeia, nr.65, comuna Sântămăria-Orlea, jud. Hunedoara”
D-l presedinte da cuvantul d-lui primar pentru prezentarea celor doua Rapoarte de la punctul
Diverse.
D-l primar prezinta: Raportul privind starea economica, sociala si de mediu a comunei SantamariaOrlea pentru anul 2019 si Raportul privind situatia gestionarii bunurilor apartinad domeniului public si
privat al comunei Santamaria-Orlea pentru anul 2019.
D-l primar precizeaza ca cele doua Rapoarte vor fi publicate pe pagina de internet a comunei pentru
a fi vizualizate de cei interesati.
Tot la punctul Diverse, se inscrie la cuvant d-l petresc Mircea, care intreaba cand se va asfalta
drumul din Barasti si care este situatia cu refacerea drumului de la Patescu. D-l primar raspunde ca drumul
din Barasti nu se va asfalta decat dupa ce se va introduce si apa, iar pentru drumul de la Patescu, s-a
demarat refacerea acestuia.
D-l presedinte constata ca nemaifiind alte subiecte de discutat, sedinta ordinara a lunii mai 2020, a
Consiliului Local al comunei Santamaria-Orlea se considera incheiata.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare, ce se va supune spre
aprobare in sedinta urmatoare a CL.

PRESEDINTE DE SEDINTA
NALATAN ILIE ALIN

Intocmit,
Secretar general al U.A.T.,
BULTEAN VASILE ALINEL

