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 Ședința ordinară a Consiliului local al orașului Simeria a fost convocată prin Dispoziția nr.343/2019, 
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 orașului Simeria. 
 Președintele ședinței, domnul consilier Steici Marius-Silviu, supune la vot procesele verbale ale 
ședințelor  Consiliului local al orașului Simeria din data de 14 august 2019, respectiv 04 septembrie 2019, care 
se aprobă cu 17 voturi ,,pentru’’. 
 Se prezintă proiectul ordinei de zi, după cum urmează: 

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea doamnei TOMOTAȘ LAURA-ELENA, inspector în cadrul 
Biroului Buget-Contabilitate, Financiar al Direcției Economice a aparatului de specialitate al Primarului 
orașului Simeria, pentru a conduce  Registrul de evidență al datoriei publice locale și Registrul de evidență a 
garanțiilor locale. 

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor secțiunilor de funcționare și de dezvoltare 

ale bugetului local, a bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al 
activităților finanțate integral din venituri proprii. 

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de dezvoltare ale bugetului 

împrumuturilor interne . 
Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de finanțări nerambursabile pentru asociații non-
profit din domeniul cultural din orașul Simeria, pentru anul 2019. 

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de finanțări nerambursabile pentru asociații non-

profit din domeniul educație – tineret - mediu din orașul Simeria, pentru anul 2019. 
Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Simeria, pe anul 2019. 
Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 

7. Proiect de hotărâre privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 
decembrie 2018 datorate bugetului  local al Orașului Simeria. 

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,,Construire 

CAPELĂ MORTUARĂ, sat Simeria Veche, intravilan, județul Hunedoara, beneficiar fiind Parohia Ortodoxă 
Română Simeria Veche. 

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,,Construire casă 

de vacanță ”, situat în județul Hunedoara, localitatea Simeria Veche, intravilan, beneficiari fiind BĂDILĂ 
MARIA și BĂDILĂ IOAN. 

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 
10. Diverse. 

   11. Întrebări și interpelări.      
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Domnul Primar Rîșteiu Emil-Ioan solicită suplimentarea ordinei de zi cu următoarele proiecte de  
hotărâre: 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 și art 3 din H.C.L. nr.103/2019 privind aprobarea 
proiectului și a cheltuielilor aferente, pentru proiectul ,,Reabilitarea iluminatului public în orașul Simeria''. 

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui leasing financiar în valoare de 17.978 euro în vederea 

achiziționării unui autoturism, prin participarea la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național”. 
Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 

 Președintele ședinței, domnul consilier Steici Marius-Silviu supune la vot solicitarea domnului primar 
de a suplimenta ordinea de zi, solicitare care este aprobată cu 17 voturi ,,pentru”. 
 Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentările  aprobate și cu 17 voturi ,,pentru”, aceasta se aprobă 
după cum urmează:   

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea doamnei TOMOTAȘ LAURA-ELENA, inspector în cadrul 
Biroului Buget-Contabilitate, Financiar al Direcției Economice a aparatului de specialitate al Primarului 
orașului Simeria, pentru a conduce  Registrul de evidență al datoriei publice locale și Registrul de evidență a 
garanțiilor locale. 

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor secțiunilor de funcționare și de dezvoltare 

ale bugetului local, a bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al 
activităților finanțate integral din venituri proprii. 

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de dezvoltare ale bugetului 

împrumuturilor interne . 
Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de finanțări nerambursabile pentru asociații non-
profit din domeniul cultural din orașul Simeria, pentru anul 2019. 

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de finanțări nerambursabile pentru asociații non-

profit din domeniul educație – tineret - mediu din orașul Simeria, pentru anul 2019. 
Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Simeria, pe anul 2019. 
Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 

7. Proiect de hotărâre privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 
decembrie 2018 datorate bugetului  local al Orașului Simeria. 

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,,Construire 

CAPELĂ MORTUARĂ, sat Simeria Veche, intravilan, județul Hunedoara, beneficiar fiind Parohia Ortodoxă 
Română Simeria Veche. 

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,,Construire casă 

de vacanță ”, situat în județul Hunedoara, localitatea Simeria Veche, intravilan, beneficiari fiind BĂDILĂ 
MARIA și BĂDILĂ IOAN. 

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 și art 3 din H.C.L. nr.103/2019 privind aprobarea 

proiectului și a cheltuielilor aferente, pentru proiectul ,,Reabilitarea iluminatului public în orașul Simeria''. 
Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui leasing financiar în valoare de 17.978 euro în vederea 
achiziționării unui autoturism, prin participarea la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național”. 

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 
12. Diverse. 

   13. Întrebări și interpelări.      
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La invitația domnului consilier Steici Marius-Silviu, președintele ședinței, domnul Rîșteiu Emil-Ioan, 

Primarul orașului Simeria, prezintă Referatul de aprobare și proiectul de hotarărâre desemnarea doamnei 
TOMOTAȘ LAURA-ELENA, inspector în cadrul Biroului Buget-Contabilitate, Financiar al Direcției 



Economice a aparatului de specialitate al Primarului orașului Simeria, pentru a conduce  Registrul de evidență 
al datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale. 

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. 106/2019. 

Domnul Primar Rîșteiu Emil-Ioan prezintă Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind 
aprobarea execuției bugetelor secțiunilor de funcționare și de dezvoltare ale bugetului local, a bugetului 
instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al activităților finanțate integral din 
venituri proprii. 

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. 107/2019. 
La invitația domnului consilier Steici Marius-Silviu, președintele ședinței, domnul Rîșteiu Emil-Ioan, 

Primarul orașului Simeria, prezintă Referatul de aprobare și proiectul de hotarărâre privind aprobarea 
execuției bugetelor secțiunii de dezvoltare ale bugetului împrumuturilor interne . 

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.108/2019. 

Domnul Primar Rîșteiu Emil-Ioan prezintă Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind 
aprobarea acordării de finanțări nerambursabile pentru asociații non-profit din domeniul cultural din orașul 
Simeria, pentru anul 2019. 

Doamna consilier Bozdog Daniela prezintă raportul favorabil al Comisiei Buget-Finanțe. 
Domnul consilier Hațega Pavel solicită informații suplimentare cu privire la proiectul din domeniul 

cultural, care urmează să  fie finanțat din bugetul local. 
Doamna Sohorca Nicoleta-Georgia, în calitate de președinte al Asociației Parinților de la Liceul 

Tehnologic de Transport Feroviar ,,Anghel Saligny” Simeria, prezintă detalii legate de cele două proiecte care 
au fost declarate câștigătoare în sesiunea de acordare a fondurilor nerambursabile conform Legii nr.350/2005, 
proiecte inițiate de către asociația susmenționată, primul dintre acestea având ca obiectiv realizarea unor 
work-shopp-uri de teatru-dans și pictură-fotografie, de care să beneficieze elevii simerieni prin stimularea 
creativității, iar al doilea proiect, înscris pe tematica educație-tineret-mediu, are ca obiectiv educarea tinerilor 
în vederea asigurării acestora unor cunoștințe de bază pentru scrierea unor proiecte în vederea obținerii de 
fonduri, ceea ce va încuraja tineretul să aibă inițiativă în diverse domenii și să înceapă afaceri sau mici 
intreprinderi în țară, nu să plece în străinătate pentru a se realiza profesional. 

Domnul primar Rîșteiu Emil-Ioan subliniază importanța educării tineretului pentru a deveni cetățeni 
responsabili, dornici să se implice în viața colectivității și cu capacitate de a avea inițiative în administrarea 
localității. Solicită reprezentanților asociației care a elaborat proiectele în discuție să delimiteze activitățile ce 
se vor desfășura în cadrul acestor proiecte de orice activitate sau propagandă politică. 

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. 109/2019. 

La invitația domnului consilier Steici Marius-Silviu, președintele ședinței, domnul Rîșteiu Emil-Ioan, 
Primarul orașului Simeria, prezintă Referatul de aprobare și proiectul de hotarărâre privind aprobarea 
acordării de finanțări nerambursabile pentru asociații non-profit din domeniul educație – tineret - mediu din 
orașul Simeria, pentru anul 2019. 
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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.110/2019. 

Domnul Primar Rîșteiu Emil-Ioan prezintă Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului local al orașului Simeria, pe anul 2019. 

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. 111/2019. 
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 anularea accesoriilor 
în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului  local al Orașului Simeria. 

Doamna consilier Bozdog Daniela prezintă raportul favorabil al Comisiei Buget-Finanțe. 
Domnul primar Rîșteiu Emil-Ioan subliniază faptul că ar trebui popularizată această facilitate fiscală, 

în vederea recuperării debitelor restante. 
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. 112/2019. 

Domnul Primar Rîșteiu Emil-Ioan prezintă Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,,Construire CAPELĂ MORTUARĂ, sat Simeria 
Veche, intravilan, județul Hunedoara, beneficiar fiind Parohia Ortodoxă Română Simeria Veche. 

Domnul consilier Stoica Gheorghe prezintă raportul favorabil al Comisiei Urbanism, Amenajarea 
Teritoriului. 

Nefiind înscrieri la cuvânt, președintele ședinței supune la vot proiectul de hotărâre pe articole, fiecare 
în parte fiind aprobat cu 16 voturi ,,pentru'' și 1 vot ,,împotrivă”. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său, în forma inițiată și cu 16 voturi  ,,pentru'' și 1 
vot ,,împotrivă” se adoptă HCL nr. 113/2019. 

La invitația domnului consilier Steici Marius-Silviu, președintele ședinței, domnul Rîșteiu Emil-Ioan, 
Primarul orașului Simeria, prezintă Referatul de aprobare și proiectul de hotarărâre privind aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,,Construire casă de vacanță ”, situat în județul Hunedoara, localitatea 
Simeria Veche, intravilan, beneficiari fiind BĂDILĂ MARIA și BĂDILĂ IOAN. 

Domnul consilier Stoica Gheorghe prezintă raportul favorabil al Comisiei Urbanism, Amenajarea 
Teritoriului. 

La cererea doamnei consilier Bal Cristina-Angela, domnul Matiș Nicolae-Alin, arhitectul șef al 
orașului, prezintă detalii legate de proiectul în discuție. 

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.114/2019. 

Domnul Primar Rîșteiu Emil-Ioan prezintă Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre pentru 
modificarea art.2 și art 3 din H.C.L. nr.103/2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente, 
pentru proiectul ,,Reabilitarea iluminatului public în orașul Simeria'', specificând faptul că s-a comunicat de 
către autoritatea care verifică proiectul că aceasta este ultima rectificare, urmând ca proietul să intre în etapa 
de contractare. 

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.115/2019. 
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La invitația domnului consilier Steici Marius-Silviu, președintele ședinței, domnul Rîșteiu Emil-Ioan, 

Primarul orașului Simeria, prezintă Referatul de aprobare și proiectul de hotarărâre privind aprobarea unui 
leasing financiar în valoare de 17.978 euro în vederea achiziționării unui autoturism, prin participarea la 
„Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național”. 



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.116/2019. 
 Proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi fiind epuizate, doamna consilier Steici Marius-Silviu, 
președintele ședinței, îl invită pe domnul jurist Todor Nicolae-Adrian, secretarul orașului Simeria să prezinte 
materialele de la punctul ,,Diverse”. 
 Domnul jurist Todor Nicolae-Adrian, secretarul orașului Simeria, prezintă următoarele materiale: 

a) Adresa nr.4.102 din 27.08.2019 – înregistrată la Primăria orașului Simeria sub nr.9.831 din  
27.08.2019, prin care Liceul Tehnologic de Transport Feroviar ,,Anghel Saligny” Simeria solicită desemnarea 
reprezentantului Consiliului local al orașului Simeria în Consiliul de administrație al unității de învățământ 
pentru anul școlar 2019-2020. 
 Domnul consilier Voica Tiberiu propune pe domnul consilier Hațegan Pavel.  
 Nemaifiind alte propuneri, președintele ședinței supune la vot propunerea susmeționată, care este 
aprobată cu 16 voturi ,,pentru” și o abținere. 

b) Informarea nr.10.071 din 03.09.2019 prin care Direcția de Asistență Socială a orașului  
Simeria aduce la cunoștința consiliului datele privind etapele și modalitatea de înființare a unui centru 
rezidențial pentru persoane vârstnice.  
 Domnul Pintea Adrian-Iacob, director al Direcției de Asistență Socială arată că pentru a înființa orice 
servicii sociale, este necesară introducerea acestora în Strategia de dezvoltare a orașului Simeria. Momentan 
strategia existentă este concepută a fi valabilă până în anul 2020, deci în următoarea strategie, dacă se 
consideră necesar, se va putea introduce și acest obiectiv, în urma evaluării nevoilor și a discuțiilor în 
comisiile de specialitate care vor elabora strategia. 
 Consiliul local al orașului Simeria ia act de materialul prezentat. 

c) Referatul nr.10.890 din 23.09.2019 întocmit de către Compartimentul Administrare 
Patrimoniu, Cadastru, în baza cererii înregistrate la Primăria orașului Simeria sub nr.8528 din 01.08.2019, prin 
care Asociația non-profit ,,Măgura” Uroi solicită atribuirea în administrarea asociației a Casei Satului Uroi, 
pentru a fi folosită în scopul pentru care aceasta a fost construită, în interesul rezolvării problemelor 
comunității, fără a se urmări obținerea de venituri. 
 Compartimentul de specialitate arată că între Asociația ,,Măgura” Uroi și Orașul Simeria există un 
Contract de asociere în participațiune aprobat prin H.C.L. nr.55/2006, ale cărui obligații nu au fost respectate 
până în prezent și consideră oportună și necesară modificarea clauzelor contractuale cuprinse în contractul de 
asociere susmenționat, în sensul administrării Casei Satului Uroi de către asociația petentă. 
 Nemaifiind alte discuții, domnul consilier Steici Marius-Silviu, președintele ședinței, supune la vot 
propunerea executivului, care cu 17 voturi ,,pentru” obține acordul de principiu al Consiliului local al orașului 
Simeria. 

d) Raportul nr.191 din 15.09.2019 înregistrat la Primăria Orașului Simeria sub nr.10.944  
din 24.09.2019, prin care Clubul Sportiv ,,C.F.R.” Simeria prezintă activitatea desfășurată în cadrul clubului 
în perioada iulie – septembrie 2019. 
 Consiliul local al Orașului Simeria ia act de materialul prezentat. 

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 Oroian Călin-Paul sugerează ca la intersecția străzii Gheorghe Doja cu strada 
Traian să se amplaseze marcaj rutier cu linie continuă, întreruptă doar la accese. 

Domnul Primar Rîșteiu Emil-Ioan însărcinează Serviciul Poliția Locală cu îndeplinirea demersurilor 
necesare pe lângă Poliția Rutieră Județeană, în vederea obținerii acordului Companiei Naționale de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere, în acest sens. 
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*-domnul consilier Blumhaghel Artur-Valer aduce la cunoștința celor prezenți faptul că orașul Simeria 

se poate mândri cu Medalia de Bronz obținută la Campionatul Mondial de Zbor cu Parapanta, la proba de 
aterizare la punct fix. 

*-domnul consilier Șuteu Mircea-Răzvan, dorește să știe în ce stadiu de executare sunt proiectele 
aprobate de către consiliul local, după cum urmeză: construirea blocurilor A.N.L. de pe strada Traian, 
realizarea locuințelor sociale în zona fostei Unități militare, realizarea sensului giratoriu la Sîntandrei, 



instalarea sistemului de supraveghere video, reabilitarea iluminatului public, cele două proiecte de asfaltare a 
străzilor și realizarea fabricii Bosch. 

Domnul Primar Rîșteiu Emil-Ioan îi răspunde punctual: 
- În ceea ce privește construirea blocului A.N.L.  pe strada Traian, se preconizează ca în  

cursul lunii noiembrie să se poată supune aprobării Planul urbanistic Zonal al investiției, documentația 
aflându-se momentan la Agenția de Protecția Mediului, în vederea avizării; 

- Cu privire la locuințele sociale din zona fostei Unități militare, se va prezenta consiliului  
 o documentație în luna octombrie, după care se va demara proiectarea. 

- Despre realizarea sensului giratoriu de la Sîntandrei se poate spune că se așteaptă avizul  
de la C.N.A.I.R.. Proiectul în forma actuală, prevăzut cu toate benzile de circulație, depășește ca suprafață 
terenul pe care a fost prevăzut inițial, fiind prevăzut și cu parapeți de beton. Proiectantul a promis să 
folosească toate argumentele posibile pentru ca eliminarea parapeților din proiect să fie acceptată. 

- Proiectul de instalare a camerelor de supraveghere video se află în etapa de licitație, s-a  
trecut de selecție, iar după primirea avizului de la A.N.R.M.A.P., se poate trece la faza următoare. 

- În ceea ce privește asfaltarea străzilor Victoriei, Traian, Retezatului și Ciocîrliei, licitația  
s-a organizat de 4 ori, fără să se înscrie vreo firmă la licitație, motiv pentru care vom solicita A.N.A.P. 
permisiunea de a invita la discuții firme de construcții, pentru a le convinge să accepte să participe la licitație, 
în vederea executării lucrării.  

Cu privire la celălalt proiect de asfaltare străzi, constructorul a acceptat programul de lucrări propus de 
executiv și anume să înceapă lucrările pe străzile Andrei Mureșanu și George Coșbuc, să se scoată bordurile și 
să se toarne un strat de asfalt pentru a se putea circula, urmând ca bordurarea să fie finalizată ulterior. Apoi să 
se realizeze lucrările pe strada Cuza Vodă, să se monteze bordurile pe porțiunea cuprinsă între străzile 1 
Decembrie și Marmosim și să se amâne montarea acestora pe porțiune din spatele S.C. Marmosim S.A.. După 
aceea, să se realizeze asfaltările în zona Centrului de Cultură și Creație, iar apoi să se realizeze asfaltarea a 
1.500 m.p. de parcare. 

- Despre începerea investiției fabricii BOSCH la Simeria, firma respectivă va da un  
răspuns la sfârșitul lunii, răspuns care vi fi comunicat atât consiliului, cât și tuturor celor interesați. 
 *- domnul consilier Hațegan Pavel întreabă dacă sunt prevăzute lucrări de reparații pe strada Libertății. 
 Domnul Primar Rîșteiu Emil-Ioan îi răspunde că pe strada Libertății se vor efectua lucrări de tasare, 
reparații și plombări covor asfaltic. 
 *- domnul consilier Stoica Veleriu transmite doleanța unor cetățeni ai orașului, aceea de a se amplasa 
indicatoare care să interzică accesul autovehiculelor pe străduțele de pe lângă Piața Agroalimentară a orașului. 
 *- domnul consilier Steici Marius-Silviu atrage atenția asupra faptului că se înmulțesc desenele tip 
grafitti pe zidurile clădirilor din oraș, considerând că acesta este un fenomen care ar trebui stopat încă din fașă. 
Afirmă că se pot face cercetări astfel încât să se afle cine sunt persoanele care degradează zidurile clădirilor. 
  Domnul Primar Rîșteiu Emil-Ioan solicită Serviciului Poliția Locală să ia în considerare această 
solicitare. 
 Domnul consilier Steici Marius-Silviu, președintele ședinței declară lucrările ședinței închise. 
 
                        PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                 SECRETAR, 
                       cons.STEICI MARIUS-SILVIU            jr. NICOLAE ADRIAN-TODOR 


