
JUDETUL HUNEDOARA 

COMUNA SANTAMARIA-ORLEA 

CONSILIUL LOCAL 

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

NR. 51/22.09.2020 

al şedinţei  ordinare  a Consiliului local Santamaria-Orlea din data de  22.09.2020 

 

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

Dispozitia nr. 88 din 15.09.2020. 

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, 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 membrilor consiliului local faptul ca absenta d-lor consilieri 

Dragos Ioan si Filip Ioan Victor este data de faptul ca acestia nu au fost convocati din cauza faptului ca prin 

adresa nr. 8547/11.09.2020 inregistrata la primaria comunei Santamaria-Orlea sub nr. 4249/16.09.2020 s-au 

comunicat Ordinele prefectului nr. 402 si 404 prin care se constata incetarea inainte de expirarea duratei 

normale, a mandatelor celor doi consilieri si declararea vacante a mandatelor consilierilor in cauza. 

Secretarul comunei Santamaria-Orlea arata ca in conformitate cu dispozitiile art.137 din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, in conditiile expuse mai sus, din cele 13 posturi de consileri locali 

mai sunt 11 consilieri in functie si sunt prezenţi 11, in consecinta exista cvorum pentru desfasurarea 

sedintei si lucrarile acesteia pot incepe. 

Lucrarile sedintei sunt conduse de dl. PETRESC MIRCEA NEONEL, ales presedinte prin HCL nr. 

69/2020. 

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 31.08.2020 se aproba cu unanimitate de voturi (11 voturi pentru). 

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

suplimentarea ordinii de zi cu inca doua proiecte de hotarare: 

1. PROIECT DE HOTARARE NR. 76/2020 privind aprobarea încheierii Acordului 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 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR. 77/2020 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-

economici ai investiției in vederea depunerii cererii de finantare și a implementării Proiectului 

„ACHIZIŢIONARE TABLETE ȘCOLARE PENTRU DOTAREA ȘCOLILOR DE PE RAZA COMUNEI 

SÂNTĂMĂRIA-ORLEA”  în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014 -2020, Axa prioritară 

2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de 

investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-

sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului1. PROIECT DE 

HOTARARE NR. 76/2020 privind aprobarea încheierii Acordului 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 

 

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

mentionate, care se aproba cu un numar de 11 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. 

Secretarul general al UAT 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. 64/2020 privind aprobarea aplicării la nivelul unităţii 

administrativ-teritoriale comuna Santamaria-Orlea a prevederilor Ordonantei de Urgenta  nr. 69/2020 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal privind anularea accesoriilor in 

cazul obligatilor bugetare restante  la data de 31 martie 2020 datorate bugetelor locale şi aprobarea 

procedurii de acordare a anulării acestor accesoriilor 

2. PROIECT DE HOTARARE NR. 73/2020 privind rectificarea a IX a bugetului local al comunei 

Santamaria-Orlea pe anul 2020 

3. PROIECT DE HOTARARE NR. 74/2020 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 

4. PROIECT DE HOTARARE NR. 75/2020 Privind aprobarea documentației tehnico-economice faza 

Studiu de fezabilitate  si a  indicatorilor tehnico- economici actualizați aferenți proiectului “Construire retea 

publica de distributie si bransamente gaze naturale in comuna Sântămăria-Orlea, judetul Hunedoara” 

5. PROIECT DE HOTARARE NR. 76/2020 privind aprobarea încheierii Acordului 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 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 77/2020 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-

economici ai investiției in vederea depunerii cererii de finantare și a implementării Proiectului 

„ACHIZIŢIONARE TABLETE ȘCOLARE PENTRU DOTAREA ȘCOLILOR DE PE RAZA COMUNEI 

SÂNTĂMĂRIA-ORLEA”  în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014 -2020, Axa prioritară 2 

- Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de 

investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-

sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului 

 

 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 (11 voturi “pentru”). 

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

 

 

 

 

 

1. PROIECT DE HOTARARE NR. 64/2020 privind aprobarea aplicării la nivelul unităţii 

administrativ-teritoriale comuna Santamaria-Orlea a prevederilor Ordonantei de Urgenta  nr. 69/2020 



pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal privind anularea accesoriilor in 

cazul obligatilor bugetare restante  la data de 31 martie 2020 datorate bugetelor locale şi aprobarea 

procedurii de acordare a anulării acestor accesoriilor 

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 Nalatan Alin si Petresc Mircea. 

D-l Nalatan Alin intreaba care este suma totala pe care o au de platit debitorii la impozitul local. D-l 

primar raspunde ca nu are acum o evidenta exacta, deoarece debitele nu sunt fixe ele modificandu-se in 

fiecare luna. 

D-l Petresc Mircea intreaba daca se scutesc de la plata si amenzile. D-l primar raspunde ca nu, 

aceste nu sunt considerate accesorii, ele facand parte din debitul principal datorat, care trebuie sa fie achitat 

pentru a putea sa beneficieze de scutire. 

Nu mai sunt alte discutii, prin urmare presedintele supune la vot proiectul de hotarare in forma 

prezentata, care se voteaza in unanimitate, cu 11 voturi ”pentru”. 

S-a adoptat HOTĂRÂREA nr. 71/2020 privind aprobarea aplicării la nivelul unităţii 

administrativ-teritoriale comuna Santamaria-Orlea a prevederilor Ordonantei de Urgenta  nr. 

69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal privind anularea 

accesoriilor in cazul obligatilor bugetare restante  la data de 31 martie 2020 datorate bugetelor locale 

şi aprobarea procedurii de acordare a anulării acestor accesoriilor 
 

              2. PROIECT DE HOTARARE NR. 73/2020 privind rectificarea a IX 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 petresc Mircea care intreaba daca suma de 250 mii lei venita de la guvern a 

o dedicatie anume. D-l primar raspunde ca nu, ea fiind distribuita intre diverse capitole bugetare. 

Nu mai sunt alte discutii, prin urmare presedintele supune la vot proiectul de hotarare in forma 

prezentata, care se voteaza in unanimitate, cu 11 voturi ”pentru”. 

S-a adoptat HOTĂRÂREA nr. 72/2020 privind rectificarea a IX a bugetului local al comunei 

Santamaria-Orlea pe anul 2020 
 

3. PROIECT DE HOTARARE NR.74/2020 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. 

Se inscrie la cuvant d-l petresc Mircea care intreaba care sunt modificarile din anexa. D-l primar 

raspunde ca aceste sunt cele aferente rectificarii bugetare. 

Nu mai sunt alte discutii, prin urmare presedintele supune la vot proiectul de hotarare in forma 

prezentata, care se voteaza in unanimitate, cu 11 voturi ”pentru”. 

S-a adoptat HOTĂRÂREA nr. 73/2020 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 
 

 

 

 



4. PROIECT DE HOTARARE NR. 75/2020 Privind aprobarea documentației tehnico-economice 

faza Studiu de fezabilitate  si a  indicatorilor tehnico- economici actualizați aferenți proiectului “Construire 

retea publica de distributie si bransamente gaze naturale in comuna Sântămăria-Orlea, judetul 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-l consilier Bugnariu Catalin, care  intreaba daca suma de 90 mi lei este doar 

pentru comuna Santamaria-Oorlea. D-l primar raspunde ca da. 

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. 74/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice 

faza Studiu de fezabilitate  si a  indicatorilor tehnico- economici actualizați aferenți proiectului 

“Construire retea publica de distributie si bransamente gaze naturale in comuna Sântămăria-Orlea, 

judetul Hunedoara” 
 

5. PROIECT DE HOTARARE NR. 76/2020 privind aprobarea încheierii Acordului 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 Jurconi Petru, care intreaba de ce comuna Pui nu este partener. D-l 

primar raspunde ca nu au dorit. 

Nu mai sunt alte discutii, prin urmare presedintele supune la vot proiectul de hotarare in 

integralitatea sa,  in forma prezentata, care se voteaza cu 11 voturi “pentru”. 

S-a adoptat HOTĂRÂREA nr. 75/2020 privind aprobarea încheierii Acordului 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 

 

6. PROIECT DE HOTARARE NR. 77/2020 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-

economici ai investiției in vederea depunerii cererii de finantare și a implementării Proiectului 

„ACHIZIŢIONARE TABLETE ȘCOLARE PENTRU DOTAREA ȘCOLILOR DE PE RAZA COMUNEI 

SÂNTĂMĂRIA-ORLEA”  în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014 -2020, Axa prioritară 2 

- Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de 

investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-

sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului 

 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 petresc Mircea care intreaba care este firma care va face consultanta si daca 

este aceiasi cu cea care a facut proiectul podului de la Sacel. D-l primar raspunde ca firma care face 

proiectul nu este aceiasi cu cea de executie si ca la podul de la Sacel a fost o grasala de executie nu de 

proiectare, greseala pe care o va remedia constructorul. 

 Nu mai sunt alte discutii, prin urmare presedintele supune la vot proiectul de hotarare in forma 

prezentata, care se voteaza in unanimitate, cu 11 voturi ”pentru”. 

 

 



S-a adoptat HOTĂRÂREA nr. 76/2020 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-

economici ai investiției in vederea depunerii cererii de finantare și a implementării Proiectului 

„ACHIZIŢIONARE TABLETE ȘCOLARE PENTRU DOTAREA ȘCOLILOR DE PE RAZA 

COMUNEI SÂNTĂMĂRIA-ORLEA”  în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014 -

2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală 

competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-

învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare 

a Internetului 
 

 

 

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

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 C.L. 

            

 

 

 

       

  Intocmit, 

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

           PETRESC MIRCEA NEONEL               BULTEAN VASILE ALINEL 


