
JUDETUL HUNEDOARA 

COMUNA SANTAMARIA-ORLEA 

CONSILIUL LOCAL 

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

NR. 44/31.08.2020 

al şedinţei  ordinare  a Consiliului local Santamaria-Orlea din data de  31.08.2020 

 

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

Dispozitia nr. 78 din 21.08.2020. 

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 sedintei de consiliu este caminul cultural, unde se poate pastra distanta 

sociala dintre persoane, recomandata pentru prevenirea raspandirii infectiei cu COVID-19. 

Secretarul comunei aduce la cunostinta presedintelui de sedinta solicitarea d-lui Buzgar Gheorghe 

inregistrata sub nr. 3861/28.08.2020 privind aprobarea participarii la sedinta consiliului local. Presedintele 

de sedinta, cu acordul tuturor consilierilor permite participarea la sedinta a solicitantului si il invita pe 

acesta sa-si prezinte problema pentru care a solIcitat prezenta in sedinta. 

D-l Buzgar Gheorghe arata ca problema  o reprezinta accesul la baza sportiva a cetatenilor comunei 

care vor sa practice diverse sporturi. D-l primar ia cuvantul si ii da explicatiile referitor la problema 

ridicata, referindu-se si la situatia creata de epidemia cu COVID 19 care a interzis practicarea de sporturi.. 

Dupa mai multe polemici la care participa mai multi consilieri, legate de accesul gratuit al 

cetatenilor comunei la complexul sportiv si de programul pentru care se pot organiza aftfel de actiuni, d-l 

Buzgar este invitat la primarie pentru a se gasi o rezolvare la problema ridicata. Acesta paraseste sala de 

sedinta. 

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 30.07.2020 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 un proiect de hotarare: 

1. PROIECT DE HOTARARE  NR. 72/2020 privind aprobarea vanzării prin licitatie publica a 

unor terenuri  aflate in domeniul privat al comunei Santamaria-Orlea, situate in intravilanul satului 

Subcetate, comuna Santamaria-Orlea  

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 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. 65/2020 privind dezlipirea imobilului-teren intravilan, inscris in 

CF nr. 62552 Santamaria-Orlea, in suprafata de 9.202 mp, teren proprietate publica a comunei 

Santamaria-Orlea, jud. Hunedoara, in 2 loturi 

Initiator: primarul comunei 

2. PROIECT DE HOTARARE NR. 66/2020 privind alipirea imobilelor-terenuri intravilan, proprietate 

publica a comunei Santamaria-Orlea, inscrise in CF nr. 61088, si 61869, rezultand imobilul cu CF 

nr. 62579, Santamaria-Orlea 

Initiator: primarul comunei 

3. PROIECT DE HOTARARE NR. 67/2020 privind rectificarea a VIII a bugetului local al comunei 

santamaria-Orlea pe anul 2020 

Initiator: primarul comunei 

4. PROIECT DE HOTARARE NR. 68/2020 privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat 

între Comunele: BARU, SÂNTǍMǍRIA ORLEA si SĂLAŞU DE SUS, in vederea depunerii unui 

proiect in cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020,  Axa Prioritară 8 Sisteme 

inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale,  Obiectivul Specific 

8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu 

alte state vecine 

Initiator: primarul comunei 

5. PROIECT DE HOTARARE NR. 69/2020 privind aprobarea listelor de partizi pentru prestari 

sevicii, care vor fi oferite la licitatie in anul 2021 

Initiator: primarul comunei 

6. PROIECT DE HOTARARE NR. 70/2020 privind desemnarea  reprezentantului Consiliului local 

Santamaria-Orlea in  Consiliul de  Administratie al Scolii Gimnaziale  Santamaria-Orlea  

pentru anul scolar 2020-2021 

Initiator: primarul comunei 

7. PROIECT DE HOTARARE NR. 71/2020 privind alegerea  preşedintelui  de şedinţă pe o perioada 

de 3 luni  

Initiator: primarul comunei  

8. PROIECT DE HOTARARE  NR. 72/2020 privind aprobarea vanzării prin licitatie publica a unor 

terenuri  aflate in domeniul privat al comunei Santamaria-Orlea, situate in intravilanul satului 

Subcetate, comuna Santamaria-Orlea 

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. 65/2020 privind dezlipirea imobilului-teren intravilan, 

inscris in CF nr. 62552 Santamaria-Orlea, in suprafata de 9.202 mp, 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. 

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. 63/2020 privind dezlipirea imobilului-teren intravilan, inscris 

in CF nr. 62552 Santamaria-Orlea, in suprafata de 9.202 mp, teren proprietate publica a comunei 

Santamaria-Orlea, jud. Hunedoara, in 2 loturi 

2. PROIECT DE HOTARARE NR. 66/2020 privind alipirea imobilelor-terenuri intravilan, 

proprietate publica a comunei Santamaria-Orlea, inscrise in CF nr. 61088, si 61869, rezultand imobilul cu 

CF nr. 62579, 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. 

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. 64/2020 privind alipirea imobilelor-terenuri intravilan, 

proprietate publica a comunei Santamaria-Orlea, inscrise in CF nr. 61088, si 61869, rezultand 

imobilul cu CF nr. 62579, Santamaria-Orlea 

3. PROIECT DE HOTARARE NR. 67/2020 privind rectificarea a VIII a bugetului local al 

comunei Santamaria-Orlea pe 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. 

Se inscrie la cuvant d-l consilier Dragos Ionel. 

D-l Dragos Ionel intreaba daca sunt restante la plata indemnizatiilor persoanelor cu handicap. D-l 

primar raspunde ca sunt restante pe luna august, dar se vor achita la inceputul lunii septembrie.  

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. 65/2020 privind rectificarea a VIII a bugetului local al 

comunei Santamaria-Orlea pe anul 2020 

4. PROIECT DE HOTARARE NR. 68/2020 privind aprobarea încheierii unui Acord de 

parteneriat între Comunele: BARU, SÂNTǍMǍRIA ORLEA si SĂLAŞU DE SUS, in vederea depunerii 

unui proiect in cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020,  Axa Prioritară 8 Sisteme 

inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale,  Obiectivul Specific 8.2 

Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state 

vecine 

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-l consilier Petresc Mircea. 

D-l Petresc Mircea intreaba de ce comuna Pui nu este parte la acord, intrucat nici acolo nu este gaz. 

D-l primar raspunde ca nu au dorit sa se asocieze.  

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. 66/2020 privind aprobarea încheierii unui Acord de 

parteneriat între Comunele: BARU, SÂNTǍMǍRIA ORLEA si SĂLAŞU DE SUS, in vederea 

depunerii unui proiect in cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020,  Axa 

Prioritară 8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale,  

Obiectivul Specific 8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a 

gazelor naturale cu alte state vecine 

5. PROIECT DE HOTARARE NR. . 69/2020 privind aprobarea listelor de partizi pentru 

prestari sevicii, care vor fi oferite la licitatie in anul 2021 

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-l consilier Petresc Mircea. 

D-l Petresc Mircea intreaba unde sunt situate aceste partizi. D-l primar raspunde ca zona numita 

Bradoasa.  

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. 67/2020 privind aprobarea listelor de partizi pentru prestari 

sevicii, care vor fi oferite la licitatie in anul 2021 

6. PROIECT DE HOTARARE NR. 70/2020 privind desemnarea  reprezentantului Consiliului 

local Santamaria-Orlea in  Consiliul de  Administratie al Scolii Gimnaziale  Santamaria-Orlea pentru anul 

scolar 2020-2021 

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 reprezentantului consiliului local in CA al Scolii 

Gimnaziale Sintamaria-Orlea, pentru a fi supuse la vot. 

Este propus d-l Rasadea Samuel. Nu mai sunt alte propuneri. Se completeaza buletinele de vot cu 

persoanele propuse si se procedeaza la vot. Votul este secret. Dupa vot, comisia de validare aleasa prin 

HCL nr. 44/2016 procedeaza la numararea voturilor. Rezultatele sunt urmatoarele:  

- d-l Rasadea Samuel - 12 voturi pentru si un vot impotriva. 

In urma numararii voturilor, comisia valideaza pe d-l Rasadea Samuel ca reprezentant al 

Consiliului Local in CA a Scolii Gimnaziale Sintamaria-Orlea, drept pentru care se incheie proces-verbal.  

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. 68/2020 privind desemnarea  reprezentantului Consiliului 

local Santamaria-Orlea in  Consiliul de  Administratie al Scolii Gimnaziale  Santamaria-Orlea 

pentru anul scolar 2020-2021 

7. PROIECT DE HOTARARE NR. 71/2020 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 Petresc Mircea. 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. 69/2020 privind alegerea  preşedintelui  de şedinţă pe o 

perioada de 3 luni 

8. PROIECT DE HOTARARE NR. 72/2020 privind aprobarea vanzării prin licitatie publica a 

unor terenuri  aflate in domeniul privat al comunei Santamaria-Orlea, situate in intravilanul satului 

Subcetate, comuna 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-l consilier Petresc Mircea. 

D-l Petresc Mircea intreabacine poate sa depuna oferte. D-l primar raspunde ca orice persoana care 

nu are datorii la bugetul de sata sau local, dar ar fi bine sa fie din comuna, sau chiar din localitatea 

Subcetate.  

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. 70/2020 privind aprobarea vanzării prin licitatie publica a 

unor terenuri  aflate in domeniul privat al comunei Santamaria-Orlea, situate in intravilanul satului 

Subcetate, comuna Santamaria-Orlea 

 

 

 

 



 

La punctul DIVERSE, se inscriu domnul Petresc Mircea, care ridica urmatoarele probleme: 

- ce firma efectueaza Inregistrarea Sistematica Gratuita a terenurilor. 

- cine executa lucrarile la drum in loc. Bucium-Orlea. 

D-l primar ii ofera explicatii la fiecare problema ridicata. 

 

 

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


