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 Ședința ordinară a Consiliului local al orașului Simeria a fost convocată prin Dispoziția 
nr.50/2020, cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 La ședință, din totalul de 17 consilieri au fost prezenți un număr de 17 consilieri.   

 Domnul consilier Steici Marius-Silviu, în conformitate cu prevederile art. 123 din Ordonanța de 
Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în calitate de președinte al ședinței, preia conducerea 
lucrărilor, arătând că la ședință participă domnul Rîșteiu Emil-Ioan, primarul orașului Simeria și domnul 
jurist Todor Nicolae-Adrian, secretarul general al orașului Simeria. 

 Președintele  ședinței, domnul consilier Steici Marius-Silviu, supune la vot procesele verbale ale 
ședințelor Consiliului local al orașului Simeria din data de 30 ianuarie 2020, respectiv din data de 06 
februarie 2020, care se aprobă cu 16 voturi ,,pentru’’. 

 Se prezintă proiectul ordinei de zi, după cum urmează: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Calendarului acțiunilor cultural-artistice pentru anul 
2019”  al Centrului Cultural și de Creație al orașului Simeria .  

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de autofinantate  al Clubului Sportiv CFR 
Simeria  pe anul 2020 și a estimărilor pe perioada 2021-2023. 

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Centrului Cultural și de Creație al orașului  
Simeria  pe anul 2020 și a estimărilor pe perioada 2021-2023. 

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului împrumutului intern al orașului Simeria pe 
anul 2020.  

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de autofinanțate al orașului Simeria, pe anul 
2020 și a estimărilor pentru anii 2021-2023. 

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al orașului Simeria pe anul 2020 și a  

estimărilor pe perioada 2021-2023 

7. Diverse. 
  8. Întrebări și interpelări.      

Domnul Rîșteiu Emil-Ioan, Primarul Orașului Simeria solicită suplimentarea ordinii de zi cu  

trei proiecte de hotărâre, după cum urmează: 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Serviciului 
Poliția Locală al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Simeria. 

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 și art.4 din Regulamentul de organizare și 
desfășurare a evaluării managementului la Centrul Cultural și de Creație al Orașului Simeria, aprobat 
prin H.C.L. nr.21/2016 

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 

3.Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr.1 și nr.2 la H.C.L. nr.27/2018 privind  

aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 9.400.000 lei. 

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 

 Președintele ședinței supune la vot solicitarea de suplimentare a ordinii de zi, care este aprobată 
cu 16 voturi ,,pentru”. 

 Domnul Primar Rîșteiu Emil-Ioan solicită reașezarea proiectelor de hotărâre și renumerotarea 
acestora, astfel încât proiectul nr.3 de la suplimentare să devină primul pe ordinea de zi. 

 Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentările aprobate, în forma renumerotată și cu 16 voturi 
,,pentru”, ordinea de zi se aprobă după cum urmează: 

 1.Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr.1 și nr.2 la H.C.L. nr.27/2018 privind  

aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 9.400.000 lei. 

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Calendarului acțiunilor cultural-artistice pentru anul 
2019”  al Centrului Cultural și de Creație al orașului Simeria .  

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de autofinantate  al Clubului Sportiv CFR 
Simeria  pe anul 2020 și a estimărilor pe perioada 2021-2023. 
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Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Centrului Cultural și de Creație al orașului  
Simeria  pe anul 2020 și a estimărilor pe perioada 2021-2023. 

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului împrumutului intern al orașului Simeria pe 
anul 2020.  

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de autofinanțate al orașului Simeria, pe anul 
2020 și a estimărilor pentru anii 2021-2023. 

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al orașului Simeria pe anul 2020 și a  

estimărilor pe perioada 2021-2023 

8. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Serviciului 
Poliția Locală al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Simeria. 

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 și art.4 din Regulamentul de organizare și 
desfășurare a evaluării managementului la Centrul Cultural și de Creație al Orașului Simeria, aprobat 
prin H.C.L. nr.21/2016. 

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 

10. Diverse. 
  11. Întrebări și interpelări.      

Domnul Primar Rîșteiu Emil-Ioan prezintă Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind 
modificarea anexelor nr.1 și nr.2 la H.C.L. nr.27/2018 privind aprobarea contractării unei finanțări 
rambursabile interne în valoare de 9.400.000 lei. 

Doamna consilier Bozdog Daniela prezintă raportul favorabil al Comisiei Buget-Finanțe. 

Domnul Rîșteiu Emil-Ioan, Primarul Orașului Simeria, aduce la cunoștința celor prezenți faptul 
că va mai exista o rectificare a bugetului împrumutului, la momentul în care se va cunoaște suma 
necesară realizării sensului giratoriu, se va redistribui suma respectivă de la alt obiectiv de investiții. 

Nemaifiind înscrieri la cuvânt, președintele ședinței supune la vot proiectul de hotărâre pe 
articole, fiecare în parte fiind aprobat cu 16 voturi ,,pentru''. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său, în forma inițiată și cu 16 voturi  
,,pentru'' se adoptă HCL nr. 9/2020. 

La invitația domnului consilier Steici Marius-Silviu, președintele ședinței, domnul Rîșteiu Emil-
Ioan, Primarul orașului Simeria, prezintă Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind  
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aprobarea ,,Calendarului acțiunilor cultural-artistice pentru anul 2019”  al Centrului Cultural și 
de Creație al orașului Simeria . 

Domnul consilier Voica Tiberiu prezintă raportul favorabil al Comisiei Învățământ, Cultură, 
Protecție Socială. 

Domnul consilier Steici Marius-Silviu, președintele ședinței, aduce la cunoștința celor prezenti 
faptul că proiectele bugetelor care sunt supuse aprobării în ședința în curs, au fost analizate temeinic 
într-o ședință anterioară, dedicată dezbaterilor asupra acestora, iar propunerile consilierilor au fost luate 
în considerare de către executiv, iar sumele direcționate corespunzător.      

Domnul consilier Hațegan Pavel informează pe cei prezenți asupra faptului că în urma verificării 
proiectului POIM, a constatat că localitatea Bîrcea Mare nu se mai regăsește cuprinsă în acesta. Dorește 
ca în bugetul local pe anul 2020, să fie cuprinsă suma de 100 mii de lei pentru investiția respectivă. 

Domnul Primar Rîșteiu Emil-Ioan declară că executivul a fost luat prin surprindere de acest final 
al programului POIM. Îl asigură pe domnul consilier Hațegan Pavel că există sume de bani prinse pentru 
proiectare în bugetul pe anul 2020, putându-se astfel realiza studii de fezabilitate. Se ia în considerare 
propunerea domnului Hațegan Pavel și se va ține cont de aceasta la vremea respectivă. 

Nemaifiind înscrieri la cuvânt, președintele ședinței supune la vot proiectul de hotărâre pe 
articole, fiecare în parte fiind aprobat cu 16 voturi ,,pentru''. 

 Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său, în forma inițiată și cu 16 voturi ,,pentru'' 
se adoptă HCL nr. 10/2020. 

Domnul Primar Rîșteiu Emil-Ioan prezintă Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind 
aprobarea bugetului de autofinantate  al Clubului Sportiv CFR Simeria  pe anul 2020 și a estimărilor pe 
perioada 2021-2023. 

Doamna consilier Bozdog Daniela prezintă raportul favorabil al Comisiei Buget-Finanțe. 

Domnul Rîșteiu Emil-Ioan, Primarul Orașului Simeria dorește să facă o remarcă cu privire la 
bugetele clubului sportiv și al centrului de creație. Menționează că se dorește lărgirea activităților 
desfășurate de către aceste instituții. 

În ceea ce privește Clubul Sportiv ,,CFR” Simeria, se dorește înființarea unei noi secții sportive, 
pentru disciplina kickboxing și apreciază activitatea desfășurată până acum în club, ca fiind una bună, cu 
rezultate vizibile. 

Domnul consilier Anucuța Șofronică-Tomiță dorește să știe care este ponderea copiilor din alte 
localități în cadrul clubului sportiv. 

Domnul Primar Rîșteiu Emil-Ioan îi răspunde că, văzând că există multe solicitări ale copiilor și 
din zonele adiacente, Consiliul de Administrație al clubului a luat hotărârea ca ponderea maximă 
permisă a copiilor din afara orașului Simeria care activează în cadrul clubului sportiv să fie de 25% din 
total. 

Domnul Hrițac Vasile, președintele Clubului Sportiv ,,C.F.R.” Simeria, afirmă că la începutul 
activității sale, în anul 2012, la clubul sportiv activau 80 de copii în cadrul a două secții sportive, iar în 
anul 2018, numărul de copii care activează în cadrul clubului a ajuns la 425, în cadrul a șase secții 
sportive. 
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Conducerea clubului dorește să pregătească un regulament de organizare și funcționare pentru 
noua secție de kickboxing, de care sunt interesați 35 de copii, sub conducerea domnului instructor 
Răducanu, care momentan activează pe baza unui contract de voluntariat. Pentru a se putea inregistra 
sportivi la noua secție și pentru a putea participa la competiții, este necesară afilierea secției. 

Menționează că din totalul de 425 de copii înregistrați la clubul sportiv, doar 82 sunt din afara 
orașului Simeria, clubul selectând doar acei copii cu potențial ridicat, care ar aduce un plus de valoare 
echipelor. 

Domnul consilier Stoica Gheorghe îi reamintește domnului președinte Hrițac Vasile faptul că la 
înființarea clubului, conducerea acestuia și-a asumat răspunderea de a aduce bani din sponsorizări pentru 
acoperirea salariilor președintelui și al vicepreședintelui clubului. 

Domnul președinte Hrițac Vasile îi răspunde că s-au încasat sponsorizări în jurul sumei de 175 
mii lei în cursul anului trecut. 

Doamna economist Blaga Julieta-Catița, director al Direcției Economice afirmă că se va pregăti 
o informare detaliată cu privire la acest subiect, care va fi prezentat domnilor consilieri în cadrul 
următoarei ședințe de consiliu. 

Doamna consilier Vană Mariana solicită explicații cu privire la suma de 35 mii lei, solicitată de 
către clubul sportiv pentru echipamente. 

Domnul președinte Hrițac Vasile o informează că suma respectivă acoperă necesarul de 
echipamente în condițiile în care acesta este rulat de la un sportiv la altul. 

Doamna consilier Bozdog Daniela dorește să știe de câte solicitări este nevoie pentru a se înființa 
o nouă secție sportivă și cum s-a ajuns la concluzia înființării secției de bridge.     

Domnul președinte Hrițac Vasile îi răspunde că dacă există 15 solicitări pentru desfășurarea unei 
anumite discipline sportive, Consiliul de Administrație al clubului ia în discuție posibilitatea înființării 
secției respective. Definește bridge-ul ca fiind un sport al minții și aduce la cunoștința celor prezenți 
faptul că instructorul Adrian Dinu se ocupă atât de această disciplină în cadrul clubului, cât și de 
badminton. 

Domnul consilier Hațegan Pavel afirmă că în anul trecut s-au alocat 700 mii lei clubului sportiv, 
iar în bugetul aferent anului 2020, s-a ajuns la suma de 850 mii lei. Consideră că trebuie să se 
stabilească o limită, să se știe exact care sunt activitățile care sunt finanțate din bugetul local și care intră 
în sarcina finanțării de către clubul sportiv. De asemenea, afirmă că în cazul în care consiliul local va 
acoperi în mod constant toate cheltuielile clubului sportiv, conducerea acestuia nu va mai fi foarte 
interesată în a atrage sponsorizări. În încheiere apreciază activitatea clubului sportiv ca fiind benefică 
pentru comunitatea locală. 

Domnul Primar Rîșteiu Emil-Ioan afirmă că are o părere diferită de cea a antevorbitorului său.  
Consideră că investițiile care se fac în clubul sportiv, în centrul de creație și în școală țin de viitorul 
acestui oraș. Dorința executivului este ca în activitățile desfășurate în cadrul celor două instituții 
menționate să fie angrenați peste 800 de copii, cifra reprezentând un procent de 80% din totalul copiilor 
din oraș. Se va ajunge la o cheltuială de 1 milion lei, dar intenția este aceea de a angrena toți copiii în 
acțiuni sportive sau culturale, să desfășoare toți activități benefice dezvoltării fizice și intelectuale și nu 
în ultimul rând acesta să fie și un factor de clădire a caracterelor și de disciplinare în caz de nevoie. 
Consideră că ideal ar fi ca Orașul Simeria să își ia angajamentul de a participa cu un anumit procent din  
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veniturile orașului la susținerea activității sportive și culturale, sarcina de a stabili care este procentul, 
revenindu-i consiliului local. Subliniază că activitățile desfășurate la clubul sportiv sunt toate în scop 
educativ, nu doar din dorința de a face performanță și de a obține premii. Susține că acei copii care au 
desfășurat activități în cadrul clubului pe o perioadă de cel puțin un an de zile, deja au un comportament 
mai plăcut, o atitudine prin care se evidențiază față de ceilalți. În concluzie, banii alocați clubului sportiv 
și centrului cultural sunt pentru a face educație, pentru a pregăti viitoarele generații de adulți din orașul 
nostru. De asemenea, exprimă dorința executivului ca tot din bugetul local, pe viitor să fie susținută 
activitatea after-school, în ceea ce privește costurile de acoperire a meselor și de retribuire a cadrelor 
didactice implicate în proces. 

Doamna consilier Vană Mariana își exprimă interesul pentru a cunoaște mai multe amănunte în 
legătură cu activitățile sportive din cadrul clubului și sugerează că activitățile desfășurate ar trebui în așa 
fel gândire și concepute, încât să atragă participarea tuturor copiilor din oraș, nu neapărat pe criterii de 
competență. 

Domnul președinte Hrițac Vasile adaugă cu privire la secția de bridge faptul că la început a 
existat un nucleu de 8 sau 10 copii, iar conducerea clubului, constatând că sunt tot mai mulți doritori a 
delegat pe instructorul Dinu Adrian să se ocupe de disciplina respectivă. Este de menționat faptul că nu 
toți copiii îmbrățișează sporturile de echipă, însă dacă există posibilitatea de a se angrena totuși într-o 
activitate sportivă, aceștia ar trebui susținuți. Subliniază faptul că în momentul de față, în orașul Simeria, 
există un număr de 340 de copii care își petrec timpul în cadru organizat, nu între blocuri, desfășurând 
activități fizice și disciplinându-se. 

Domnul primar Rîșteiu Emil-Ioan adaugă încă o informație și anume aceea că 70% din părinții 
copiilor din oraș solicită să fie consiliați cu privire la activitățile pe care să le desfășoare copiii lor. 

Doamna consilier Vană Mariana afirmă că spațiul în care funcționează sala de fitness a clubului 
sportiv este prea mic, fiind nevoie de un spațiu mai mare pentru acoperirea solicitărilor venite din partea 
cetățenilor din oraș. 

Domnul președinte al clubului Hrițac Vasile  îi aduce la cunoștință faptul că s-a reușit 
achiziționarea, printr-un proiect, a unor noi aparate pentru sala de fitness și că, de asemenea, conducerea 
clubului dorește ca aceasta să funcționeze într-un spațiu mai mare, însă acest lucru ar fi posibil doar dacă 
sala s-ar extinde în spațiul alăturat, în care a funcționat paraclisul, deoarece un spațiu mai mare 
depășește posibilitățile financiare ale clubului. 

Nemaifiind înscrieri la cuvânt, președintele ședinței supune la vot proiectul de hotărâre pe 
articole, fiecare în parte fiind aprobat cu 16 voturi ,,pentru''. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său, în forma inițiată și cu 16 voturi  
,,pentru'' se adoptă HCL nr.  11/2020. 

La invitația domnului consilier Steici Marius-Silviu, președintele ședinței, domnul Rîșteiu Emil-
Ioan, Primarul orașului Simeria, prezintă Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind 
aprobarea bugetului Centrului Cultural și de Creație al orașului  Simeria  pe anul 2020 și a estimărilor pe 
perioada 2021-2023. 

Doamna consilier Bozdog Daniela prezintă raportul favorabil al Comisiei Buget-Finanțe. 

Nefiind înscrieri la cuvânt, președintele ședinței supune la vot proiectul de hotărâre pe articole, 
fiecare în parte fiind aprobat cu 16 voturi ,,pentru''. 
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Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său, în forma inițiată și cu 16 voturi ,,pentru'' se 
adoptă HCL nr. 12/2020. 

Domnul Primar Rîșteiu Emil-Ioan prezintă Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind 
aprobarea bugetului împrumutului intern al orașului Simeria pe anul 2020.  

Doamna consilier Bozdog Daniela prezintă raportul favorabil al Comisiei Buget-Finanțe. 

Nefiind înscrieri la cuvânt, președintele ședinței supune la vot proiectul de hotărâre pe articole, 
fiecare în parte fiind aprobat cu 17 voturi ,,pentru''. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său, în forma inițiată și cu 17 voturi  
,,pentru'' se adoptă HCL nr.  13/2020. 

La invitația domnului consilier Steici Marius-Silviu, președintele ședinței, domnul Rîșteiu Emil-
Ioan, Primarul orașului Simeria, prezintă Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind 
aprobarea bugetului de autofinanțate al orașului Simeria, pe anul 2020 și a estimărilor pentru anii 2021-
2023. 

Doamna consilier Bozdog Daniela prezintă raportul favorabil al Comisiei Buget-Finanțe. 

Nefiind înscrieri la cuvânt, președintele ședinței supune la vot proiectul de hotărâre pe articole, 
fiecare în parte fiind aprobat cu 17 voturi ,,pentru''. 

 Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său, în forma inițiată și cu 17 voturi ,,pentru'' 
se adoptă HCL nr. 14/2020. 

Domnul Primar Rîșteiu Emil-Ioan prezintă Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre  

privind aprobarea bugetului local al orașului Simeria pe anul 2020 și a estimărilor pe perioada 2021-
2023. 

Doamna consilier Bozdog Daniela prezintă raportul favorabil al Comisiei Buget-Finanțe. 

Nefiind înscrieri la cuvânt, președintele ședinței supune la vot proiectul de hotărâre pe articole, 
fiecare în parte fiind aprobat cu 17 voturi ,,pentru''. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său, în forma inițiată și cu 17 voturi  
,,pentru'' se adoptă HCL nr.  15/2020. 

La invitația domnului consilier Steici Marius-Silviu, președintele ședinței, domnul Rîșteiu Emil-
Ioan, Primarul orașului Simeria, prezintă Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind 
acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Serviciului Poliția Locală al aparatului de 
specialitate al Primarului Orașului Simeria. 

Doamna consilier Bozdog Daniela prezintă raportul favorabil al Comisiei Buget-Finanțe. 

Domnul primar Rîșteiu Emil-Ioan reamintește celor prezenți faptul că în urma negocierilor 
purtate cu angajații din administrația publică locală, salariile acestora au rămas la nivelul celor încasate 
în luna decembrie 2019. Salariații din cadrul Serviciului Poliția locală au solicitat creșterea cuantumului 
normei de hrană de la 260 lei/lună/persoană, la 350 lei/lună/persoană. În urma discuțiilor purtate pe 
acest subiect, s-a hotărât ca norma de hrană să rămână la același nivel din anul 2019. 
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Nemaifiind înscrieri la cuvânt, președintele ședinței supune la vot proiectul de hotărâre pe 
articole, fiecare în parte fiind aprobat cu 17 voturi ,,pentru''. 

 Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său, în forma inițiată și cu 17 voturi ,,pentru'' 
se adoptă HCL nr. 16/2020. 

Domnul Primar Rîșteiu Emil-Ioan prezintă Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind 
modificarea art.2 și art.4 din Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului la 
Centrul Cultural și de Creație al Orașului Simeria, aprobat prin H.C.L. nr.21/2016 

Domnul consilier Voica Tiberiu prezintă raportul favorabil al Comisiei Învățământ, Cultură, 
Protecție Socială. 

Domnul consilier Steici Marius-Silviu întreabă dacă în comisiile de evaluare, respectiv de 
soluționare a contestațiilor, rămân aceiași reprezentanți ai consiliului local ca și la evaluarea precedentă 
a managementului Centrului Cultural și de Creație al orașului Simeria      

Neexistând alte propuneri, președintele ședinței supune la vot ca reprezentanți ai consiliului local 
în comisia de evaluare pe doamna consilier Bozdog Daniela și doamna consilier Vană Mariana, iar în 
comisia de soluționare a contestațiilor pe doamna consilier Vatavu Veronica și pe doamna consilier 
Asan Marcela-Elena, propuneri aprobate cu 17 voturi ,,pentru” 

Nemaifiind înscrieri la cuvânt, președintele ședinței supune la vot proiectul de hotărâre pe 
articole, fiecare în parte fiind aprobat cu 17 voturi ,,pentru''. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său, în forma inițiată și cu 17 voturi  
,,pentru'' se adoptă HCL nr.  17/2020. 

 Proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi fiind epuizate, domnul consilier Steici Marius-Silviu, 
președintele ședinței, îl invită pe domnul jurist Todor Nicolae-Adrian, secretarul general al orașului 
Simeria să prezinte materialele de la punctul ,,Diverse”. 

 Domnul jurist Todor Nicolae-Adrian, secretarul orașului Simeria, prezintă următoarele: 

a) Referatul nr.2.071 din 17.02.2020, întocmit de către Compartimentul Administrație  
Publică Locală, Juridic, Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului 
Simeria, în baza solicitării nr.1 din 31.01.2020, înregistrată la Primăria Orașului Simeria sub nr.1.329 
din 31.01.2020, prin care Uniunea Salvați România – Filiala Simeria propune implementarea bugetării 
participative în Orașul Simeria. 

 Compartimentul de specialitate arată care sunt beneficiile acestui gen de bugetare și etapele care 
trebuiesc parcurse pentru realizarea acesteia, supunând atenției Consiliului Local al Orașului Simeria 
posibilitatea exprimării unui acord de principiu în acest sens.  

 Domnul consilier Stoica Gheorghe întreabă dacă acest tip de bugetare este implementată deja în 
alte unități administrativ-teritoriale. 

 Domnul Primar Rîșteiu Emil-Ioan afirmă că bugetarea participativă este deja implementată în 
unele orașe și municipii. Arată că după exprimarea de către Consiliul local al acordului de principiu, 
următorii pași sunt de a supune propunerea dezbaterii publice, de a elabora un regulament de organizare 
și funcționare și a lua în evidență propunerile care iau în calcul strict interesele comunității. 
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De asemenea, consideră că trebuie să apreciem inițiativele și că ar fi oportun să se demareze proiectul, 
deoarece etapele acestuia necesită studii și timp, de aceea sugerează Consiliului local să își exprime 
acordul de principiu cu privire la solicitarea prezentată, deoarece în mod normal, alocațiile bugetare vor 
permite implementarea acestuia. 

 Domnul consilier Anucuța Șofronică-Tomiță arată că a discutat personal cu inițiatorii 
proiectului, care se arată mulțumiți de faptul că autoritățile locale au luat în calcul inițiativa respectivă. 
Propune ca acordul să fie exprimat în cadrul următoarei ședințe a Consiliului local, având în vedere că 
aceasta poate fi demarată cel mai devreme pentru constituirea bugetului aferent anului 2021. 

 Domnul consilier Steici Marius-Silviu consideră inițiativa ca fiind bună și propune să se exprime 
acordul de principiu din partea consiliului local.  

 Reprezentanții Uniunii Salvați România – Filiala Simeria, domnul Andrei Graur și domnul 
Daniel Nicola, prezenți în sală, în intervențiile dumnealor arată că la acest tip de bugetare contribuie atât 
cetățenii cât și autoritatea locală, prin punerea la dispoziția a procentului de 5% din bugetul local pe anul 
respectiv. De asemenea, insistă pe un alt aspect benefic pentru localitate și anume acela al educării 
cetățenilor în vederea participării active la viața și proiectele comunității. 

 Domnul consilier Stoica Gheorghe afirmă că ar fi bucuros dacă la ședințele consiliului local, 
care, de altfel, sunt publice, ar participa și cetățeni ai orașului. Să se renunțe la pasivitate și să se 
contribuie la dezbaterea și soluționarea problemelor comunității. 

 Domnul Primar Rășteiu Emil-Ioan se declară mulțumit de entuziasmul cu care a fost inițiat 
proiectul și își exprimă speranța ca acest entuzism să reziste de-a lungul tuturor etapelor de 
implementare, știut fiind faptul că la elaborarea Strategiei de dezvoltare a orașului s-a insistat în toate 
modurile posibile ca cetățenii să contribuie cu idei și soluții, fără, însă, ca aceștia să fie prea receptivi. 

 Nemaifiind alte înscriei la cuvânt, președintele ședinței, domnul consilier Steici Marius-Silviu 
supune la vot solicitarea prezentată, care cu 17 voturi ,,pentru” primește acordul de principiu al 
Consiliului local. 

b) Referatul nr.1.228 din 19.02.2020 întocmit de către Direcția Economică, în baza adresei  
nr.83 din 30.01.2020, înregistrată la Primăria Orașului Simeria sub nr.1.228 din 30.01.2020, prin care 
Asociația Salvital Hunedoara solicită majorarea contribuției la suma de 10 lei/locuitor începând cu data 
de 1 martie 2020. 

 Compartimentul de specialitate arată că în prezent contribuția orașului Simeria la serviciile 
acordate de către Asociația salvital Hunedoara, este, conform H.C.L. nr.8/2018, în cuantum de 5 
lei/locuitor al orașului. În aceste condiții, suma totală cu care orașul contribuie în anul 2020 se ridică la 
cuantumul de 68.190 lei. Ținând seama de faptul că Orașul Simeria are de susținut unele cheltuieli 
obligatorii din bugetul local, o creștere a contribuției către Asociația Salvital Hunedoara nu este posibilă 
fără afectarea în mod negativ a proiectelor de investiții aflate în derulare. 

 Domnul Rîșteiu Emil-Ioan, Primarul Orașului Simeria, aduce la cunoștința celor prezenți faptul 
că există o propunere, care, de altfel, este susținută și de către autoritatea locală executivă, și anume 
aceea de preluare a finanțării echipajelor SMURD de către Inspectoratele Județene pentru Situații de 
Urgență. Acesta este un alt argument pentru refuzul de a mări contribuția, așa cum s-a solicitat, deoarece 
o mărire a contribuției orașelor membre în Asociația Salvital, nu ar face altceva decât să amâne decizia 
de preluare a echipajelor SMURD de către I.S.U.. Își exprimă susținerea față de activitatea pe care 
Salvital o desfășoară, însă consideră că finanțarea acesteia ar trebui să vină din bugetul statului. 
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Nemaifiind înscrieri la cuvânt, președintele ședinței supune la vot solicitarea Asociației Salvital 
Hunedoara, care cu 5 voturi ,,pentru”, 11 voturi ,,împotrivă” și o abținere, este respinsă. 

c) Acordul de principiu pentru preluarea spațiilor Parcului de Afaceri Simeria 
Domnul Primar Rîșteiu Emil-Ioan solicită domnilor consilieri acordul pentru preluarea de către  

Orașul Simeria a spațiilor existente, aferente Parcului de Afaceri al Orașului Simeria. Afirmă că, așa 
cum au dovedit-o calculele efectuate, suma chiriilor încasate pe spațiile ocupate, acoperă cheltuielile 
efectuate în vederea asigurării pazei obiectivului și a contravalorii utilităților. Susține că, de vreme ce 
perioada de monitorizare, conform acordului, s-a încheiat, pentru comunitate ar fi benefică preluarea de 
către Centrul Cultural și de Creație al Orașului Simeria a administrării spațiilor. 

 În acest sens, solicită Consiliului local al Orașului Simeria, acordul de principiu în vederea 
începerii demersurilor de preluare a administrării. 

 Domnul consilier Șuteu Mircea-Răzvan întreabă dacă se vor prelua totodată și cele 17 persoane 
care sunt angajate în cadul Parcului de Afaceri. 

 Doamnul Primar Rîșteiu Emil-Ioan îi răspunde că angajații sunt ai Consiliului Județean 
Hunedoara și nu vor fi preluați de către Centrul Cultural și de Creație al Orașului Simeria. 

 Doamna consilier Vană Mariana consideră că, în aceste condiții, va fi nevoie de personal angajat 
pentru a putea funcționa. 

 Domnul Primar Rîșteiu Emil-Ioan îi răspunde că, în prima fază, se va analiza evoluția lucrurilor, 
apoi se vor decide eventuale angajări. 

 Doamna consilier Bal Cristina-Angela întreabă dacă valoarea chiriilor va rămâne aceiași, ca cea 
practicată de către Consiliul Județean. 

 Domnul Primar Rîșteiu Emil-Ioan îi răspunde că se va practica valoarea de piață a chiriilor, care 
este puțin mai mare decât cea practicată de către Consiliul Județean Hunedoara, însă se studiază 
posibilitatea apelării la unele ajutoare de stat. Menționează că în prezent, în Parcul de Afaceri al 
Orașului Simeria, funcționează firme care au în total 150 de angajați în spațiile respective. 

 Nemaifiind alte înscrieri la cuvânt, președintele ședinței, domnul consilier Steici Marius-Silviu, 
supune la vot solicitarea domnul Rîșteiu Emil-Ioan, Primarul Orașului Simeria și cu 16 voturi, Consiliul 
local al Orașului Simeria își exprimă acordul de principiu în vederea începerii procedurilor de preluare 
în adminstrare a spațiilor aferente Parcului de Afaceri al Orașului Simeria. 

Materialele care au făcut obiectul dosarului ședinței fiind epuizate, președintele ședinței, domnul 
consilier Steici Marius-Silviu dă cuvântul celor prezenți în sală, după cum urmează: 

*- domnul consilier Șuteu Mircea-Răzvan atrage atenția că pe străzile unde în toamnă au fost 
executate lucrări, partea carosabilă s-a lăsat, solicitând să fie contactate firmele care au executat lucrările 
pentru a le remedia. 

Domnul Primar Rîșteiu Emil-Ioan solicită domnului Fara Nicolae, director executiv al Direcției 
Tehnice să prezinte în următoarea ședință a Consiliului local o situație privind graficul lucrărilor și 
insistă ca lucrările prost executate să se refacă. 

Domnul consilier Steici Marius-Silviu adaugă că există, de asemenea, multe plângeri din partea 
cetățenilor, cu privire la felul în care arată zonele verzi în urma lucrărilor executate pe străzi. 
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*- domnul consilier Hațegan Pavel solicită ca în următoarea ședință a Consiliului local să fie 
prezentat un raport cu privire la veniturile proprii și la cheltuielile Clubului Sportiv ,,C.F.R” Simeria 

*- doamna consilier Bozdog Daniela: 

- aduce la cunoștința celor prezenți solicitarea părinților elevilor din clasele I-IV de la Școala Generală 
,,Sigismund Toduță” care funcționează în spațiul de pe strada Decebal, de a fi prezenți polițiști locali pe 
parcursul zilelor de școală în zona respectivă, deoarece au avut loc acte de agresiune între elevi. 

Domnul consilier Voica Tiberiu, director al Școlii Generale ,,Sigismund Toduță” arată că cea 
mai bună cale este aceea ca în cazul în care părinții sesizează acest gen de comportament din partea 
elevilor școlii, să se adreseze direcțiunii, care în colaborare cu părinții și cu Poliția Locală, va asigura 
soluționarea problemelor sesizate. 

-întreabă cine asigură înlocuirea consumabilelor utilizate de către cadrele didactice în procesul 
educațional. 

 Domnul consilier Voica Tiberiu arată că există aparatură din dotarea școlii pusă la dispoziția 
cadrelor didactice, caz în care consumabilele de înlocuiesc prin grija direcțiunii, pe baza unor referate de 
necesitate întocmite de către cadrele didactice interesate. În cazul unor copiatoare care aparțin cadrelor 
didactice, acestea sunt responsabile cu asigurarea consumabilelor, dacă doresc să folosească dotările 
proprii în locul celor puse la dispoziție de conducerea școlii. 

 *-doamna consilier Asan Marcela-Elena dorește să știe care sunt șansele ca în anul 2020 să se 
demareze lucrările de canalizare în satul Cărpiniș. 

 Domnul Primar Rîșteiu Emil-Ioan îi răspunde că proiectul canalizării a fost finalizat, însă nu sunt 
șanse ca acesta să fie demarat înainte de anul 2022. 

 *-domnul consilier Stoica Gheorghe ridică următoarele probleme: 

-gestionarea câinilor fără stăpân; 

-asigurarea reabilitării fațadelor blocurilor; 

-evitarea măririi tarifelor practicate pentru serviciile de salubrizare; 

-asigurarea programului non-stop la cel puțin una dintre farmaciile care funcționează în oraș; 

-igienizarea aleii din zona Magazinului Scorpio. 

 Domnul Primar Rășteiu Emil-Ioan îi răspunde punctual: 

-În ceea ce privește problema câinilor fără stăpân, îi aduce la cunoștință faptul că în ultimele nouă luni 
de zile au avut loc numeroase dezbateri la care au participat reprezentații tutror primăriilor din Asociația 
de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul Județean pentru Ocrotirea Animalelor fără Stăpân”. 
Majoritatea acestora doresc să revină la asocierea existentă înainte de înființarea A.D.I. Subliniază faptul 
că odată cu ieșirea Consiliului Județean din  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul 
Județean pentru Ocrotirea Animalelor fără Stăpân”, cheltuielile au crescut foarte mult, asociația 
nemaiputându-se baza pe contribuția Consiliului Județean. Un alt factor care contribuie momentan la 
nemulțumirile existente pe această temă sunt recentele modificări în legislația în domeniu. 
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- Cu privire la reabilitarea fațadelor blocurilor de locuințe, îl întreabă pe domnul ing. Roman Mircea-
Aurel, șef al Serviciului Poliția Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului 
Simeria ce măsuri s-au luat în acest sens. Acesta îi răspunde că s-au efectuat controale și s-au purtat 
discuții cu proprietarii locuințelor din blocurile respective, încercându-se convingerea acestora pentru a 
efectua lucrările necesare, fără a se aplica amenzi până în momentul de față. Concluzia tuturor acestor 
demersuri este aceea că nu toți proprietarii doresc să contribuie financiar la reabilitarea fațadelor. 

-Referitor la igienizarea aleii din zona Magazinului Scorpio, solicită domnului Iacob George, șef al 
Serviciului Gospodărire Comunală, Pășuni să ia măsurile necesare. 

 *-doamna consilier Vană Mariana: 

- atrage atenția asupra faptului că pe strada Gheorghe Doja, în zona unde a funcționat Fructexport, există 
depozitată o mare cantitate de moloz și deșeuri din construcții. 

 Domnul Primar Rîșteiu Emil-Ioan solicită domnului ing. Roman Mircea-Aurel, șef al Serviciului 
Poliția Locală, să se ocupe de problema reclamată și afirmă că, din câte se știe, între proprietarul 
terenului și cel care depozitează există o relație contractuală. 

-întreabă pentru ce lucrări vor fi folosiți banii prinși în bugetul local al orașului pe anul 2020 pentru 
strada Gheorghe Doja. 

 Domnul Primar Rîșteiu Emil-Ioan îi răspunde că sumele prevăzute în buget pentru această stradă 
vor fi utilizați pentru zonele verzi și executarea taluzului. 

 De asemenea, dorește să informeze asupra faptului că S.C. Strabagh poate pune la dispoziția 
autorității locale puțuri absorbante pentru rezolvarea problemelor create de apele pluviale pe strada 
Plevnei. 

-dorește să știe dacă Clubul Sportiv ,,C.F.R.” Simeria poate beneficia de finanțări din fonduri europene. 

 Donul Primar Rășteiu Emil-Ioan îi răspunde că în domeniul sportiv nu sunt prea întâlnite 
acordările de finanțări din fonduri europene. 

 *-doamna consilier Vatavu Veronica solicită reabilitarea locului de joacă de pe strada Alexandru 
Vlahuță. 

 Domnul Primar Rîșteiu Emil-Ioan îi aduce la cunoștință faptul că dacă se primește avizul pentru 
proiectul de reabilitare a locurilor de joacă depus la ADR Vest, lucrările de reabilitare se vor scoate la 
licitație, iar mobilierul de joacă va fi înlocuit, iar cel aflat în stare bună din locurile ce se reabilitează, va 
fi distribuit în alte locuri de joacă. 

 *-domnul consilier Oroian Călin-Paul: 

-  atrage atenția asupra iluminatului public de pe strada Teilor, unde s-a sesizat absența câtorva lămpi. 

 Domnul Primar Rîșteiu Emil-Ioan îi aduce la cunoștință faptul că peste două săptămâni urmează 
să fie semnat contractul de finanțare pentru reabilitarea iluminatului public. 

-reclamă existența unei gropi în carosabil pe strada 1 Decembrie. 

-solicită instalarea unor pubele de colectare a deșeurilor menajere în Gara C.F.R., subliniind faptul că în 
zona respectivă curățenia lasă mult de dorit. 
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*-domnul consilier Blumhaghel Artur-Valer: 

-readuce în discuție problema refuzului ridicării deșeurilor menajere de către S.C. Brai-Cătă S.R.L. de 
pe strada Mihail Kogălniceanu, unde acesta domiciliază. Menționează faptul că nemulțumirile 
locuitorilor zonei au fost prezentate direct la punctul de lucru din Simeria al firmei colectoare, unde nu 
doar că problema nu a fost rezolvată, ci angajații firmei au vorbit foarte urât. 

 Domnul Primar Rîșteiu Emil-Ioan solicită domnului Iacob George, șef al Serviciului 
Gospodărire Comunală, Pășuni, ca împreună cu domnul Fara Nicolae, director executiv al Direcției 
Tehnice, să ia legătura cu reprezentanții S.C. BRAI – CĂTĂ S.R.L. pentru clarificarea și remedierea 
situației. 

-dorește să știe dacă s-a adjudecat licitația pentru lucrările de pe strada Ciocîrliei, deoarece există un 
număr de cinci familii, care doresc să înceapă lucrările pentru branșarea la rețeaua de gaze și sunt 
interesate de posibilitatea executării lucrărilor de reabilitare pe stradă. 

 Domnul Primar Rîșteiu Emil-Ioan îi răspunde că săptămâna viitoare se va semna contractul cu 
firma executantă, după care se vor începe lucrările pe strada Ciocîrliei. 

 Înscrierile la cuvânt fiind epuizate, domnul consilier Steici Marius-Silviu, președintele ședinței, 
anunță încheierea mandatului său în calitate de președinte de ședință și solicită domnilor consilieri să 
facă propuneri pentru alegerea unui nou președinte pentru următoarele trei luni. 

 Domnul consilier Pascu Liviu-Viorel  propune pe domnul consilier Oroian Călin-Paul. 

 Fiind singura propunere, domnul consilier Steici Marius-Silviu o supune la vot și cu 16 voturi 
,,pentru” aceasta primește acordul consiliului local. 

 Nemaifiind alte discuții, domnul consilier Steici Marius-Silviu, președintele ședinței declară 
lucrările ședinței închise. 

 

 

                        PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                         SECRETAR GENERAL, 

                       cons.STEICI MARIUS-SILVIU                   jr. TODOR NICOLAE-ADRIAN 

 


