JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA SANTAMARIA-ORLEA
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
NR. 66/27.11.2020
al şedinţei ordinare a Consiliului local Santamaria-Orlea din data de 27.11.2020
Convocarea acestei sedinte ordinare a fost facuta de catre Primarul comunei Santamaria-Orlea, prin
Dispozitia nr. 122 din 20.11.2020.
Primarul comunei d-l Oprean Dumitru Ioan, secretarul general al UAT d-l Bultean Vasile Alinel,
consilierii alesi: BATIZAN ALEXANDRU COSMIN, BIRIS IOAN, BUGNARIU CATALIN-TITI,
BUNEA ALIN-DOINEL, CETATEAN CORNEL-VISTIAN, DRAGOS IONEL, DRAGOS FLAVIUS
IONEL, MITUCA OVIDIU-BAIUTI, ONEASA EMANUEL DOREL, PESCARI ION, PETRESC
ALEXANDRU ADRIAN, PETRESC MIRCEA NEONEL, RASADEA SAMUEL DOREL, sunt prezenti
la sedinta in forma fizica.
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 Santamaria-Orlea arata ca in conformitate cu dispozitiile art.137 din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ, in conditiile expuse mai sus, din cei 13 consilieri in functie sunt
prezenţi 13, in consecinta exista cvorum necesar pentru desfasurarea sedintei si lucrarile acesteia pot
incepe.
Lucrarile sedintei sunt conduse de de catre presedintele de sedinta dl. consilier Biris Ioan, ales prin
HCl nr. 84/2020.
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 18.11.2020 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 3 proiecte de hotarare:
1. PROIECT DE HOTARARE NR. 99/2020 privind aprobarea documentatiei tehnicoeconomice pentru investiţia „Amenajare si sistematizare teren aferent cladirii sediu primarie din localitatea
Sântămăria Orlea”
Initiator: Primarul comunei
2. PROIECT DE HOTARARE NR. 100/2020 privind aprobarea documentatiei tehnicoeconomice pentru investiţia „Extindere si recompartimentare cladire existenta, dotare camera tehnica”
Initiator: Primarul comunei
3. PROIECT DE HOTARARE NR. 101/2020 privind rectificarea a XII a bugetului local
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 Proiectele de hotarare ce
vor fi supuse dezbaterii sunt insotite de referatul de aprobare ale initiatorului acestora, de raportul
compartimentului de specalitate, si de avizul 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. 91/2020 privind aprobarea numarului burselor scolare si a
cuantumului acestora pentru elevii cuprinsi in invatamantul preuniversitar de stat din comuna
Santamaria-Orlea in anul scolar 2020-2021
Initiator: primarul comunei
2. PROIECT DE HOTARARE NR. 92/2020 privind aprobarea Planului de Actiuni si lucrari de interes
local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2021
Initiator: primarul comunei
3. PROIECT DE HOTARARE NR. 93/2020 privind actualizarea statului de functii al aparatului de
specialitate al primarului comunei Santamaria-Orlea, judeţul Hunedoara
Initiator: primarul comunei
4. PROIECT DE HOTARARE NR. 94/2020 privind aprobarea incetarii unui contract de concesiune
Initiator: primarul comunei
5. PROIECT DE HOTARARE NR. 95/2020 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica
a unui spatiu cu destinatia de cabinet medical
Initiator: primarul comunei
6. PROIECT DE HOTARARE NR. 96/2020 privind aprobarea alocarii din bugetul local a sumei de
25.000 lei, pentru actiunile organizate cu ocazia “Sarbatorilor de iarna 2020”
Initiator: primarul comunei
7. PROIECT DE HOTARARE NR. 97/2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local
Santamaria-Orlea in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Santamaria-Orlea pentru anul scolar
2020-2021
Initiator: primarul comunei
8. PROIECT DE HOTARARE NR. 98/2020 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
9. PROIECT DE HOTARARE NR. 99/2020 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice
pentru investiţia „Amenajare si sistematizare teren aferent cladirii sediu primarie din localitatea Sântămăria
Orlea”
Initiator: Primarul comunei
10. PROIECT DE HOTARARE NR. 100/2020 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice
pentru investiţia „Extindere si recompartimentare cladire existenta, dotare camera tehnica”
Initiator: Primarul comunei
11. PROIECT DE HOTARARE NR. 101/2020 privind rectificarea a XII a bugetului local pe 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 asa cum a fost modificat.
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. 91/2020 privind aprobarea numarului burselor scolare si a
cuantumului acestora pentru elevii cuprinsi in invatamantul preuniversitar de stat din comuna
Santamaria-Orlea in anul scolar 2020-2021
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 Petresc Mircea si d-l Oneasa Dorel.
D-l Oneasa Dorel propune ca pentru anul viitor sa fie luata in considerare o crestere a numarului si
cuantumului burselor de merit. D-l primar ii raspunde ca numarul este propus de Comisia de burse din
cadrul scolii iar cuantumul a fost marit si in anul acesta.

D-l Petresc Mircea intreaba daca cele doua tipuri de burse pot fi cumulate. D-l primar ii raspunde ca
da.
Nemaifiind alte discutii presedintele supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata, care se
voteaza in unanimitate, cu 13 voturi pentru.
S-a adoptat HOTĂRÂREA nr. 87/2020 privind aprobarea numarului burselor scolare si a
cuantumului acestora pentru elevii cuprinsi in invatamantul preuniversitar de stat din comuna
Santamaria-Orlea in anul scolar 2020-2021
2. PROIECT DE HOTARARE NR. 92/2020 privind aprobarea Planului de Actiuni si lucrari de interes
local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru 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 Petresc Mircea si d-l Oneasa Dorel.
D-l Petresc Mircea solicita ca benficiarii de ajutor social sa fac curatenie si in cimitirele din
comuna. D-l primar ii raspunde ca nu este posibil, cimitirele nefiind domeniu public sa privat al comunei si
oricum sunt prea putine personae care vin la lucru, comparativ cu numarul mare de cimitire.
D-l Oneasa Dorel intreaba cate personae sunt benficiare de ajutor social. D-l primar ii raspunde ca
numarul este variabil, aproximativ 60, din care doar 10-12 care presteaza munca.
Nu mai sunt alte discutii, 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. 88/2020 privind aprobarea Planului de Actiuni si lucrari de
interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat
pentru anul 2021
3. PROIECT DE HOTARARE NR. 93/2020 privind actualizarea statului de functii al aparatului de
specialitate al primarului comunei Santamaria-Orlea, judeţul 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 la 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. 89/2020 privind actualizarea statului de functii al aparatului
de specialitate al primarului comunei Santamaria-Orlea, judeţul Hunedoara
4. PROIECT DE HOTARARE NR. 94/2020 privind aprobarea incetarii unui contract de concesiune
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 pentru ce perioada este suma achitata. D-l
primar raspunde ca pe anul 2020 .
Nu mai sunt alte discutii, 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. 90/2020 privind aprobarea incetarii unui contract de
concesiune.
5. PROIECT DE HOTARARE NR. 95/2020 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unui
spatiu cu destinatia de cabinet medical
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 cine este d-na Uglai. D-l primar raspunde ca
este medic titular a unui cabinet de stomatologie.
Nu mai sunt alte discutii, 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. 91/2020 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica
a unui spatiu cu destinatia de cabinet medical.
6. PROIECT DE HOTARARE NR. 96/2020 privind aprobarea alocarii din bugetul local a sumei de 25.000
lei, pentru actiunile organizate cu ocazia “Sarbatorilor de iarna 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 intreabala ce copii se vor da cadouri. D-l primar
raspunde ca la copii care figureaza la gradinita si scoala in Santamaria-Orlea
Nu mai sunt alte discutii, 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. 92/2020 privind aprobarea alocarii din bugetul local a sumei
de 25.000 lei, pentru actiunile organizate cu ocazia “Sarbatorilor de iarna 2020”
7. PROIECT DE HOTARARE NR. 97/2020 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.
Sunt propusi d-l Rasadea Samuel si d-l Dragos Flavius. Se completeaza buletinele de vot cu
persoanele propuse si se procedeaza la vot. Votul este secret. Dupa vot, secretarul generala al comunei
procedeaza la numararea voturilor. Rezultatele sunt urmatoarele:
- d-l Rasadea Samuel - 8 voturi pentru;
- d-l Dragos Flavius – 4 voturi pentru;
- 1 vot este nul.
In urma numararii voturilor, se constat ca d-l Rasadea Samuel a obtinut cele mai multe voturi si
este desemnat 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. 93/2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului
local Santamaria-Orlea in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Santamaria-Orlea
pentru anul scolar 2020-2021
8. PROIECT DE HOTARARE NR. 98/2020 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 ce este nou in anexa prezentata. D-l primar
raspunde ca se regsesc toate modificarile care au avut loc ca urmare a rectificarilor bugetare.
Nu mai sunt alte discutii, 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. 94/2020 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
9. PROIECT DE HOTARARE NR. 99/2020 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru
investiţia „Amenajare si sistematizare teren aferent cladirii sediu primarie din localitatea Sântămăria Orlea”
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 unde se va realiza proiectul. D-l primar
raspunde ca la terenul aferent noului sediu al primariei.
Nu mai sunt alte discutii, 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. 95/2020 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice
pentru investiţia „Amenajare si sistematizare teren aferent cladirii sediu primarie din localitatea
Sântămăria Orlea”
10. PROIECT DE HOTARARE NR. 100/2020 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru
investiţia „Extindere si recompartimentare cladire existenta, dotare camera tehnica”
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 ce se va construi. D-l primar raspunde ca se va
face centrala termica, se vor reface instalatiile sanitare, instalatiile de incalzire si alte reparatii necesare.
Nu mai sunt alte discutii, 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. 96/2020 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice
pentru investiţia „Extindere si recompartimentare cladire existenta, dotare camera tehnica”
11. PROIECT DE HOTARARE NR. 101/2020 privind rectificarea a XII a bugetului local 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.
Nu se inscrie nimeni la 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. 97/2020 privind rectificarea a XII a bugetului local pe
anul 2020
Las punctul DIVERSE, d-l primar prezinta calendarul evenimentelor cultural-artistice si
sportive desafasurate in anul 2020 si invita consilierii sa vina cu propuneri pentru calendarul aferent anului
2021, pana la sedinta viitoare cand va fi supus aprobarii.
D- Petresc Mircea aduce la cunostinta starea drumurilor pe care le lasa in urma constructorii de
la BRUA si faptul ca oamenenii nu au primit despagubirile pentru anul 2020.
D-l presedinte constata ca nemaifiind alte subiecte de discutat, sedinta ordinara din 27.11.2020, 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 va fi supus aprobarii in sedinta urmatoare a CL.

PRESEDINTE DE VARSTA
BIRIS IOAN

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

