ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 19.04.2019 cu ocazia şedinŃei de îndată a Consiliului local al
municipiului Orăştie.
Convocarea Consiliului local s-a făcut cu o zi înainte de data stabilită.
La şedinŃă sunt prezenŃi 15 din cei 19 consilieri. Lipsesc consilierii locali
Ardelean Dana Alina, Bulz Dionisie, Popa Dorin Ioan şi łambă Alin Adam.
La şedinŃă participă primar Ovidiu Bălan, secretar Teodor Iordan şi mass-media
locală.
Întrucât procesul verbal al şedinŃei ordinare din data de 27 martie 2019 a fost pus
la dispoziŃia consilierilor, d-l secretar Teodor Iordan întreabă dacă există obiecŃii cu
privire la acesta. D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, în procesul verbal la
punctul Întrebări-interpelări, la care s-a discutat despre posibilitatea modificării limitei
de viteză de la 50 la
70 km/oră de la staŃia de carburanŃi „MOL” şi Arsenal
Park, nu a fost consemnat faptul că, această solicitare a fost supusă la vot şi aprobată.
În acest sens solicită să se completeze procesul verbal în sensul celor precizate.
Propunerea se supune şi se aprobă în unanimitate. Procesul verbal în forma modificată
se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l secretar Teodor Iordan solicită consilierilor să facă propuneri pentru alegerea
preşedintelui de şedinŃă, deoarece d-l consilier łambă Alin Adam, care a fost ales să
conducă şedinŃele Consiliului pe perioada martie – mai 2019, nu este prezent.
d-l
D-l consilier Pîndărelu Nicolae propune ca preşedinte de şedinŃă pe
consilier Paşca Ioan.
Propunerea se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.71/2019 privind alegerea preşedintelui şedinŃei de
îndată din data de 19.04.2019.
Preşedintele de şedinŃă, d-l consilier Paşca Ioan prezintă următorul proiect al
ordinii de zi :
1.Proiect de hotărâre privind alocarea unei de sume de bani din bugetul local al
municipiului Orăştie pe anul 2019 în vederea deplasării unei delegaŃii din municipiul
Orăştie în oraşul înfrăŃit Sliedrecht – Olanda în perioada 6-12 mai 2019.
În afara ordinii de zi, d-l primar propune :
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în Programul anual al
achiziŃiilor publice pe anul 2019 a manifestării „Maialul Orăştian 2019”.
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Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerea ulterioară este supus la vot şi
aprobat în unanimitate.
La primul punct al ordinii de zi, d-l primar arata motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind alocarea unei de sume de bani din bugetul local al municipiului
Orăştie pe anul 2019 în vederea deplasării unei delegaŃii din municipiul Orăştie în
oraşul înfrăŃit Sliedrecht – Olanda în perioada 6-12 mai 2019.
D-na ec.Doboş Carmen prezintă raportul întocmit de Biroul Dezvoltare Locală şi
Proiecte.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian întreabă care a fost raŃiunea în baza căreia s-a
constituit echipa şi cum s-a ajuns la ideea de a trimite elevi de la cele doua licee, cum
au fost selectaŃi. I se răspunde de către d-na ec.Doboş Carmen care arată că, elevii
noştri nu sunt pregătiŃi în sistemul de învăŃământ pentru a face voluntariat pe această
problemă, în schimb olandezii îşi pregătesc din scoală elevii pentru a fi viitori
voluntari şi a ajuta persoanele care au probleme de acest gen.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian întrebă dacă elevii au legătură cu autismul
sau au membri în familie în situaŃii de acest gen sau directorii şcolilor au copii cu
asemenea probleme în respectivele unităŃi de învăŃământ.
D-na consilier Cîndea LenuŃa Aurelia, director al Liceului Tehnologic
„N.Olahus” arată că, în urmă cu o lună de zile o delegaŃie din Sliedrecht a efectuat o
vizită în municipiul Orăştie şi a avut loc o întâlnire cu reprezentanŃii celor două licee
şi cu elevii care au fost implicaŃi sau presupuşi implicaŃi. În ceea ce priveşte elevii de
la Liceul Tehnologic, doi dintre elevii propuşi au fraŃi cu probleme, nu de autism, dar
cu handicap şi s-a stabilit să facă parte din acest grup copii care îşi doresc să fie
implicaŃi în viitor în acŃiuni de voluntariat în probleme de acest gen. Totodată, arată
că, există ideea înfiinŃării în municipiul Orăştie a unui centru pentru copiii cu autism
şi având în vedere că elevii sunt de liceu s-a considerat necesar şi oportun, una dintre
eleve propusă a face parte din delegaŃie este în plasament, deci ştie despre ce este
vorba. În aceeaşi ordine de idei, partea olandeză a solicitat să facă parte din acest grup
elevi de liceu implicaŃi şi care doresc să facă voluntariat şi bineînŃeles să cunoască
limba engleză, acestea fiind criteriile după care s-a făcut trierea elevilor.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian întreabă dacă la liceul tehnologic există elevi
cu probleme de autism. D-na consilier arată că, exista câŃiva elevi cu probleme de
sănătate, dar nu cu autism.
D-na consilier Ştefănie Maria, inspector şcolar general al Inspectoratului Şcolar
JudeŃean Hunedoara arată că, din păcate există copii care au probleme de sănătate de
acest fel. În ceea ce priveşte formele de autism pentru există foarte multe forme ale
acestei boli şi doar specialiştii în domeniu se pot exprima în legătură cu diferitele lui
forme, există o bază de date fiind vorba de aproximativ 180 – 200 de elevi înregistraŃi
oficial în judeŃul Hunedoara, care sunt cuprinşi în unităŃile de învăŃământ, iar în zona
Orăştiei avem un număr de 18 -20 de elevi care au diferite forme de handicap. La
nivelul judeŃului nostru există două unităŃi de învăŃământ special, Centru de
Pedagogie Curativă de la Simeria, unde sunt aproximativ 100 de elevi, aceştia fiind cu
handicap grav şi Centrul „Rudolf Steiner” de la Hunedoara, unde sunt de asemenea
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şcolarizaŃi 100 de elevi. Copii cu forme de handicap mediu şi uşor sunt orientaŃi spre
sistemul de învăŃământ de masă şi se doreşte integrarea acestora în sistem. Totodată,
d-na consilier mai arată că, există încă opt unităŃi de învăŃământ de acest tip, una este
la Orăştie şi anume Şcoala Gimnazială „dr.A.Vlad”, unde sunt clase de învăŃământ
special, aici efectivele sunt mult mai mici, iar cadrele didactice urmează cursuri de
pregătire pentru a putea lucra cu aceşti copii.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian întreabă câŃi copii de la Şcoala Gimnaziala
„dr.A.Vlad” fac parte din aceasta delegaŃie.
D-na consilier Ştefănie Maria arată că, acest proiect se adresează doar elevilor de
liceu, iar pentru aceştia orice experienŃă este binevenită şi apreciază faptul că, există
prinşi în acest proiect elevi din acest sector de învăŃământ, fiindcă elevii trebuie
pregătiŃi pentru viaŃă.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, având în vedere faptul că în
delegaŃia care a fost nominalizată nu există nicio persoană cu autism şi nici în şcolile
ai căror elevi a căror reprezentanŃi vor să meargă în Olanda şi în Orăştie chiar sunt
familii care au persoane cu autism, propune să fie cooptaŃi în delegaŃie părinŃi din
municipiul Orăştie care au copii cu autism.
D-na ec.Doboş Carmen arată că, d-na Anca Lungu este singura persoană care şia manifestat disponibilitatea de a face deplasarea, fiindcă părinŃii acestor copii nu îi
pot lăsa singuri.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae întreabă dacă s-a făcut public la toate
familiile din Orăştie că există acest schimb de experienŃă şi să înŃeleagă că nu au vrut
niciuna.
D-na ec.Doboş Carmen arată că, au fost întrebate familiile care există în baza
noastră de date şi pe care olandezii le-au vizitat pe fiecare în parte.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că a întrebat dacă din baza de date
existentă şi familiile care au copii cu autism au informate toate şi nu au vrut să meargă
niciuna. I se răspunde de către d-na Doboş Carmen care arată că, au fost informate şi
nu au această disponibilitate, întrucât nu au cu cine să lase copii.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, niciuna dintre aceste familii nu
sunt disponibile să facă acest schimb de experienŃă, şi ne-am propus să delegăm alte
persoane care nu au niciun fel de legătură cu autismul.
D-na ec.Doboş Carmen arată că, aceşti elevi vor face voluntariat în viitor vor
avea contact cu aceşti copii.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, noi mergem acum în Olanda şi
dumneavoastră presupuneŃi că peste 20 de ani vom avea copii cu autism în aceste
şcoli.
D-na consilier Ştefănie Maria arată că, avem în prezent copii care au autism.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, nu există copii cu autism în
şcolile ai căror profesori sunt nominalizaŃi în delegaŃie.
D-l consilier Ionică Mircea arată că, ideea este aceea de a pregăti voluntari care
să se ocupe de aceşti copii care cu autism.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae propune ca din delegaŃie să facă parte şi
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membri ai familiilor din Municipiul Orastie care au în componenŃă persoane cu
autism.
D-na ec.Doboş Carmen arată că, din delegaŃie face parte d-na Anca Lungu,
reprezentant al asociaŃiei părinŃilor copiilor cu autism.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, din ce s-a prezentat se susŃine că
aceste familii au fost înştiinŃate şi doar una a răspuns afirmativ solicitării.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae solicită să se consemneze în procesul
verbal al şedinŃei că au fost înştiinŃate toate familiile care au persoane cu autism din
municipiul Orăştie şi doar una singură şi-a exprimat dorinŃa de participa la acest
schimb de experienŃă, iar dânsul va verifica dacă într-adevăr este aşa sau nu .
D-na ec.Doboş Carmen arată că, d-na Anca Lungu a acceptat să fie voluntar în
cadrul acestui proiect şi are copil cu autism.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea amendamentului şi a
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Amendamentul d-lui consilier Stoica Constantin Nicolae se supune la vot fiind
consemnate 4 voturi „pentru” (Chira Adriana, Molocea Mihai Iulian, Sechi Dan
Mihail, Stoica Constantin Nicolae), 2 voturi „împotrivă”, iar 9 consilieri s-au abŃinut
de la vot.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 14 voturi „pentru”, d-l
consilier Stoica Constantin Nicolae s-a abŃinut de la vot.
Se adoptă Hotărârea nr.72/2019 privind alocarea unei de sume de bani din
bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2019 în vederea deplasării unei delegaŃii
din municipiul Orăştie în oraşul înfrăŃit Sliedrecht – Olanda în perioada 6-12 mai
2019.
La punctul 2 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea includerii în Programul anual al achiziŃiilor publice pe anul
2019 a manifestării „Maialul Orăştian 2019”.
D-na Ardean Tatiana prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică –
compartiment achiziŃii publice.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.73/2019 privind aprobarea includerii în Programul
anual al achiziŃiilor publice pe anul 2019 a manifestării „Maialul Orăştian 2019”.
În încheierea şedinŃei, d-na Ştefănie Maria, inspector general al Inspectoratului
Şcolar JudeŃean Hunedoara face cunoscut faptul că, în perioada 22 – 26 aprilie 2019,
municipiul Orăştie va fi gazda Olimpiadei NaŃionale de Limbi Romanice (spaniolă,
italiană şi portugheză). Cu această ocazie adresează consilierilor locali invitaŃia de a
participa la festivitatea de deschidere oficială a olimpiadei, care va avea loc în data de
22 aprilie 2019, ora 17 la salonul Santa Maria din Orăştie.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, în urmă cu 6-7 luni a solicitat în
cadrul unei şedinŃe de consiliu prezentarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Liceului Tehnologic „N.Olahus” Orăştie, dar nici până în prezent acest lucru nu s-a
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întâmplat.
D-na consilier Cîndea LenuŃa Aurelia, director al unităŃii de învăŃământ sus
amintite arată că, în şedinŃa respectivă a prezentat situaŃia liceului şi a oferit
răspunsurile solicitate.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, nu s-a dat răspuns la cele
solicitate şi solicită să fie prezentate.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinŃă,
jr.Paşca Ioan

Secretar,
jr.Teodor Iordan
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