
JUDETUL HUNEDOARA 

COMUNA SANTAMARIA-ORLEA 

CONSILIUL LOCAL 

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

NR. 37/30.07.2020 

al şedinţei  ordinare  a Consiliului local Santamaria-Orlea din data de  30.07.2020 

 

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

Dispozitia nr. 67 din 22.07.2020. 

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. PESCARI ION, ales presedinte prin HCL nr. 48/2020. 

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 ordinare din data de 30.06.2020 se aproba cu unanimitate de voturi (13 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: 

1. PROIECT DE HOTARARE NR. 58/2020 privind aprobarea modificarii si completarii anexei nr. 8 

din Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2020, aprobat la nivelul autoritatii 

contractante comuna Santămăria-Orlea, prin HCL nr. 16/2020  

Initiator: primarul comunei 

2. PROIECT DE HOTARARE NR. 59/2020 privind aprobarea acordarii unor finanțări nerambursabile 

din bugetul local al comunei, pentru anul 2020 

Initiator: primarul comunei 

3. PROIECT DE HOTARÂRE NR. 60/2020 privind aprobarea regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea 

animalelor fără stăpân”, a actele aditionale de modificare a Statutului si a Actului constitutiv a 

asociaitiei, a contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului public de gestionare a cainilor 

fara stapan şi a platii cuantumului cotizaţiei comunei Santamaria-Orlea la aceasta asociatie 

Initiator: primarul comunei 

 

 

 



 

4. PROIECT DE HOTARARE NR. 61/2020 Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul 

agricol pentru trimestrul II al anului 2020 si a stabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei 

activitati 

Initiator: primarul comunei 

5. PROIECT DE HOTARARE NR. 62/2020 privind aprobarea executiei bugetului local al comunei 

Santamaria-Orlea, pe trimestrul II al anului 2020 

Initiator: primarul comunei 

6. PROIECT DE HOTARARE NR. 63/2020 privind rectificarea a VII-a a bugetului local al comunei 

Santamaria-Orlea, pentru al anului 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 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. 58/2020 privind aprobarea modificarii si completarii anexei nr. 8 

din Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2020, aprobat la nivelul autoritatii 

contractante comuna Santămăria-Orlea, prin HCL nr. 16/2020  

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. 57/2020 privind aprobarea modificarii si completarii anexei 

nr. 8 din Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2020, aprobat la nivelul autoritatii 

contractante comuna Santămăria-Orlea, prin HCL nr. 16/2020 

 

2. PROIECT DE HOTARARE NR. 59/2020 privind aprobarea acordarii unor finanțări nerambursabile 

din bugetul local al comunei, pentru anul 2020 

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. 58/2020 privind aprobarea acordarii unor finanțări 

nerambursabile din bugetul local al comunei, pentru anul 2020 

 

3. PROIECT DE HOTARARE NR. 60/2020 privind aprobarea regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea 

animalelor fără stăpân”, a actele aditionale de modificare a Statutului si a Actului constitutiv a 

asociaitiei, a contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului public de gestionare a cainilor 

fara stapan şi a platii cuantumului cotizaţiei comunei Santamaria-Orlea la aceasta asociatie 



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 inscriu la cuvant d-ii consilieri Rasadea Samuel, d-l Pescari Ion si d-l Jurconi Petru si d-l Dragos 

Ioan. 

D-l Rasadea Samuel intreaba daca contributia de 11 lei/persoana va fi platita de catre populatie. D-l 

primar ii raspunde ca se va plati de la bugetul local al comunei.  

D-l Pescari Ion ridica problema unui caine din loc. Bucium care nu este prins desi s-au facut mai 

multe solicitari. 

D-l Jurconi Petru solicita ca cei care ridica cainii sa aiba aparat de control al CIP-urilor. 

D-l dragos Ioan aduce la cunostinta ca s-a dus sa ridice un caine de la adapostul din Calan si i s-a 

spus ca i-au dat drumul.  

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. 59/2020 privind aprobarea regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea 

animalelor fără stăpân”, a actele aditionale de modificare a Statutului si a Actului constitutiv a 

asociaitiei, a contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului public de gestionare a cainilor fara 

stapan şi a platii cuantumului cotizaţiei comunei Santamaria-Orlea la aceasta asociatie 

 

4. PROIECT DE HOTARARE NR. 61/2020 Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul 

agricol pentru trimestrul II 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. 60/2020 Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in 

registrul agricol pentru trimestrul II al anului 2020 si a stabilirii masurilor pentru eficientizarea 

acestei activitati 

 

5. PROIECT DE HOTARARE NR. . 62/2020 privind aprobarea executiei bugetului local al comunei 

Santamaria-Orlea, pe trimestrul II al anului 2020 

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. . 61/2020 privind aprobarea executiei bugetului local al 

comunei Santamaria-Orlea, pe trimestrul II al anului 2020 

 

6. PROIECT DE HOTARARE NR. 63/2020 privind rectificarea a VII-a a bugetului local al comunei 

Santamaria-Orlea, pentru al anului 2020 

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. 62/2020 privind rectificarea a VII-a a bugetului local al 

comunei Santamaria-Orlea, pentru al anului 2020 

 

La punctul DIVERSE, d-l primar prezinta Consiliului Local urmatoarele: 

1- Raportul privind activitatea desfasurata de catre compartimentul asistenta sociala din 

aparatul de specialitate al primarului, in legatura cu  asistentii personali ai persoanelor cu handicap din 

comuna Santamaria-Orlea, in semestrul I al anului 2020; 

2- Raportul privind analiza capacitatii de aparare impotriva incendiilor in comuna Santamaria-

Orlea, in semestrul I al anului 2020. 

 

D-l Rasadea Samuel ridica problema acoperisului de la statia de autobuz din localitate, care este 

rupt. 

D-l Cetatea Cornel a rdicat problema pamantului rezultat de la saparea santului de canalizare si 

depozitat la iesirea din loc. Sanpetru. 

S-a discutat despre lucrarea de la  podului de la Sacel de peste raul Sibisel, luandu-se in discutie mai 

multe aspecte ridicate de catre consilieri la care d-l primar a dat lamuririle necesare. 

D-l Petresc Mircea ridica problema traficului de masini din loc. barastii-Hategului care s-a accentual 

din cauza inchiderii drumului  prin Sacel si a starii drumului precum si a capacelor de la canalizare care nu 

sunt la nivel si misca. 

 

D-l presedinte constata ca nemaifiind alte subiecte de discutat, sedinta ordinara  a lunii iulie 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. 

            

 

       

  Intocmit, 

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

                        PESCARI ION                          BULTEAN VASILE ALINEL 


