ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 24 februarie 2022 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local
al municipiului Orăștie.
Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită.
La ședința sunt prezenți cei 18 consilieri locali in funcție.
La ședință participă viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian, secretar general Teodor
Iordan, funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și massmedia locală.
Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, procesul verbal al ședinței
extraordinare din data de 10 februarie 2022 a fost pus la dispoziția consilierilor locali
și întreabă dacă există obiecții cu privire la acesta. Dl consilier local Secui Adrian
Iulian arata ca, la punctul „Întrebări-interpelări”, a solicitat să fie transmise statutele
serviciilor și instituțiilor din subordinea Primăriei, iar în procesul verbal este
consemnat statele de funcții și a mai pomenit inclusiv de faptul că, clubul sportiv nu
are pe site-ul Primăriei nimic afișat, cu toate că, ar trebui să aibă.
Dl secretar general intervine și menționează faptul că, C.S.M „Dacia Orăștie
2010” are personalitate juridică, ar trebui să își creeze un site propriu.
Dl consilier local Secui Adrian Iulian este de părere că, organigramele și
regulamentele serviciilor și instituțiilor subordonate Primăriei ar trebui să fie afișate
pe site-ul Primăriei.
Dl secretar general consideră că, serviciile și instituțiile care au personalitate
juridică și buget propriu ar trebui să își creeze fiecare câte un site și să le afișeze,
fiindcă nu aparțin de Primărie, acestea sunt subordonate Consiliul local.
Dl secretar general precizează ca, au fost consemnate obiecțiile dlui consilier
local Secui Adrian Iulian, iar procesul verbal va fi modificat și completat în
consecință.
Procesul verbal este supus la vot si aprobat în unanimitate.
Președintele de ședință, dl consilier local Petre Radu Onuț prezintă următorul
proiect al ordinii de zi :
1.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.221/2021 referitoare la
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Anual de Acțiune privind
serviciile sociale pe anul 2022 la nivelul municipiului Orăștie.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru bugetare
participativă în cadrul U.A.T Municipiul Orăștie, județul Hunedoara.
4.Proiect de hotărâre privind bugetarea participativă la nivelul municipiului
Orăștie.
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5.Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului de investiții DOTAREA ȘCOLII GIMNAZIALE „DOMINIC STANCA” CU ECHIPAMENTE
IGIENICO-SANITARE
PENTRU
PREVENIREA
RĂSPÂNDIRII
CORONAVIRUSULUI SARS-COV 2.
6.Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei aferentă locuințelor
pentru tineri destinate închirierii construite prin fonduri ale Agenției Naționale pentru
Locuințe situate în str.Pricazului din Municipiul Orăștie.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri,
construită din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în municipiul
Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.81, ap.12.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuințe
construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.82, apartamentul nr.20 din municipiul
Orăştie, str.Pricazului.
9.Proiect de hotărâre privind atribuirea cu chirie a apartamentului nr.47 din
blocul nr.36 situat în str.Pricazului din municipiul Orăștie.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării rețelei școlare a unităților de
învățământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Orăștie pentru anul
școlar 2022 – 2023.
11.Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere nr.6.167/2015.
12.Proiect de hotărâre privind propunerea de trecere a unui teren din proprietatea
Statului Român în proprietatea privată a actualilor deținători ai construcțiilor.
13.Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local
al municipiului Orăștie în comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor
de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității din
cadrul Liceului Tehnologic „Nicolaus Olahus” Orăștie pentru anul școlar 2021/2022.
14.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al
municipiului Orăștie în comisia de interviu la concursul pentru ocuparea funcției de
director adjunct al Liceului Tehnologic „Nicolaus Olahus” din municipiul Orăștie.
15.Proiect de hotărâre privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al
Municipiului Orăștie a unui președinte de ședință care va conduce ședințele în luna
martie 2022.
În afara ordinii de zi, dl primar propune :
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al
municipiului Orăștie pe anul 2022.
Dl consilier local Secui Adrian Iulian propune :
17.Întrebări-interpelări.
Proiectul ordinii de zi împreună cu completările ulterioare este supus la vot și
aprobat în unanimitate.
La primul punct al ordinii de zi sunt prezentate motivele inițierii proiectului de
hotărâre privind modificarea HCL nr.221/2021 referitoare la stabilirea impozitelor şi
taxelor locale pentru anul 2022.
Dna ec.Căstăian Dina dă citire raportului întocmit de Serviciul Impozite și taxe.
Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru
aprobarea proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
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Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.15/2022 privind modificarea HCL nr.221/2021
referitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022.
La punctul al doilea al ordinii de zi sunt arătate motivele inițierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea Planului Anual de Acțiune privind serviciile sociale pe anul
2022 la nivelul municipiului Orăștie.
Dna director Oltean Mihaela prezintă raportul întocmit de Direcția Publică de
Asistență Socială Orăștie.
Dna consilier local Giurgiu Margareta dă citire raportului de avizare al comisiei
pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale și culte.
Dl secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.16/2022 privind aprobarea Planului Anual de Acțiune
privind serviciile sociale pe anul 2022 la nivelul municipiului Orăștie.
În continuare sunt expuse motivele inițierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului pentru bugetare participativă în cadrul U.A.T Municipiul
Orăștie, județul Hunedoara.
Dșoara Gîrdea Bianca prezintă raportul întocmit de Direcția tehnică – Biroul
Dezvoltare Locală și Proiecte.
Dl consilier local Jula Radu dă citire raportului de avizare al comisiei pentru
activități economico-financiare precizând că, au fost propuse două amendamente,
primul formulat de dl consilier local Ionică Mircea prin care a propus ca, un proiect
pentru a fi eligibil trebuie să obțină minim 100 voturi, care a fost aprobat și al doilea
amendament formulat de dl consilier local Bulz Dionisie prin care a propus ca din
comisia de evaluare a proiectelor să facă parte și trei consilieri locali, care a fost
respins.
Dl consilier local Secui Adrian Iulian arată că, în cadrul comisiei s-au cerut niște
cifre și s-a uitat pe mai multe site-uri de la alte unități administrativ-teritoriale cu
privire la bugetarea participativă, iar proiectul care a luat un număr maxim de voturi,
ca medie a fost de 0,24% din numărul persoanelor cu drept de vot din unitatea
administrativ-teritorială, celelalte au luat în medie 0,15%, deci dacă raportăm la
populația cu drept de vot din Orăștie, pentru cel mai votat proiect s-ar putea să voteze
cam 43 de oameni maxim.
Dl consilier local Ionică Mircea intervine și precizează că, numărul persoanelor
cu drept de vot este de 18.000, deci 0,1% este 180, deci 0,15% este mai mare.
Dl consilier local Secui Adrian Iulian arată că, după calculele dânsului, la nivelul
municipiului Orăștie numărul maxim pe care l-ar obține cel mai votat proiect este de
43 de voturi, dacă punem un plafon de minim 100 de voturi o să ne trezim că nu va
trece niciun proiect. În acest sens propune ca plafonul minim să fie de 30 voturi.
Dl consilier local Jula Radu Ioan propune ca numărul minim de voturi să fie de
50.
Dl consilier local Bulz Dionisie vrea să facă un amendament, l-a propus și la
comisia de specialitate, dar se pare că nu a fost luat în seamă, din comisie pe lângă
reprezentanții celor 5 compartimente din Primărie să facă parte și
3 consilieri
locali. Propunerea este o comisie formată din 7 membri,
4 membri de la
departamente din cadrul Primăriei și 3 consilieri locali.
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Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius arată că, datele prezentate de
dl
consilier Secui Adrian Iulian sunt pertinente, dar ținând cont că este prima oară când
poate, daca trece se va implementa bugetarea participativă la nivelul municipiului
Orăștie este foarte greu să se strângă 50 sau 100 de voturi, este un exercițiu de
democrație, nu înțelege de ce ne cramponăm pentru o sumă așa de mică din bugetul
local.
Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin propune eliminarea numărului de
persoane, pentru că, suntem într-o democrație și dacă suntem atenți ce înseamnă
bugetarea participativă, este un proces prin care cetățenii municipiului Orăștie sunt
încurajați să identifice și să semnalizeze neajunsurile comunității. De asemenea,
precizează că, în cuprinsul regulamentului se prevede eliminarea birocrației, deci
trebuie să lăsăm cetățenii să participe la actul administrativ, să nu îi îngrădim, trebuie
să le dăm libertatea să voteze.
Dl consilier local Ionică Mircea arată că, tocmai democrația este problema
pentru care a făcut amendamentul, este de acord cu număr de 50 voturi propus de dl
consilier local Jula Radu Ioan, dar să fie clar, este un act de discriminare prin faptul
că, cei care nu au acces la internet nu pot vota, cei care uzual nu folosesc rețelele de
socializare, în general nu se vor implica. Dânsul dă un exemplu, în situația în care
sunt 10 voturi „pentru” și 10 voturi „împotrivă”, a întâlnit situații de acest gen în
campania electorală, pe o stradă se punea problema unui limitator de viteză, cei din
capătul străzii îl susțineau cu fervoare, cei cu casele lângă limitator se opuneau,
fiindcă aveau parte de zgomotul produs când treceau mașinile. În regulament se
prevede că, se susțin proiecte de interes general, cum să fie interes general când ai 6
voturi pentru un proiect.
Dl consilier local Bulz Dionisie precizează că, nu este vorba de vot „pentru” și
vot „împotrivă”, este vorba de numărul de voturi pe care îl va avea fiecare proiect.
Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin menționează că, în regulament se
propune ca suma maximă pentru un proiect să fie de 15.000 lei, dânsul propune ca
suma maximă sa fie de 25.000 lei/proiect.
Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius arată că, împreună cu dl consilier local
Secui Adrian Iulian au depus în scris un amendament similar.
Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin precizează că, nu a auzit să fi fost citit
un asemenea amendament.
Președintele de ședință menționează faptul că, sunt două amendamente depuse în
scris de către dnii consilieri local Secui și Zvîncă și ar trebui să le prezinte inițiatorii.
Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin arată că, în această situație își retrage
ultimul amendament.
Dl consilier local Secui Adrian Iulian precizează că la capitolul 5 –
„Eligibilitatea proiectelor”, la punctul 6 se prevede că bugetul alocat în care trebuie să
se încadreze un proiect să fie de maxim 15.000 lei. Consilierii locali U.S.R au depus
un amendament de modificare, prin care propun ca proiectele să se încadreze într-un
buget alocat de maxim 25.000 lei. Cel de al doilea amendament depus în scris prevede
completarea capitolului 3 – „Domenii de aplicare”, cu un nou domeniu și anume
„SPORT – Concursuri și manifestări sportive”.
Dl consilier local Secui Adrian Iulian arată că, l-a auzit pe dl consilier local
Ionică Mircea care a spus că este de acord cu cifra propusă de dl consilier local Jula
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Radu Ioan.
Dl consilier local Ionică Mircea precizează că este de acord cu propunerea dlui
consilier local Jula Radu Ioan și o va susține.
Dl consilier local Secui Adrian Iulian arată că, atunci să înțeleagă că,
dl
consilier local Ionică Mircea va renunța la amendamentul pe care l-a propus în cadrul
comisiei.
Dl consilier local Ionică Mircea precizează că, amendamentul propus în comisie
de dânsul a fost însușit de către comisia pentru activități economico-financiare.
Președintele de ședință supune la vot amendamentul comisiei pentru activități
economic-financiare, acesta este respins cu 17 ”împotrivă” și o abținere.
Amendamentul dlui consilier local Secui Adrian prin care a propus ca numărul
minim de voturi pentru un proiect să fie de 30 voturi, este supus la vot și respins fiind
înregistrate 2 voturi „pentru”, iar 16 consilieri s-au abținut de la vot.
Președintele de ședință supune la vot amendamentul dlui consilier local Jula
Radu Ioan prin care a propus ca, numărul minim de voturi pentru un proiect să fie 50
voturi, acesta este aprobat cu 11 voturi „pentru” și 7 voturi „împotrivă”.
Amendamentul dlui consilier local Depcia Gheorghe Sorin se supune la vot și
este respins fiind consemnate 7 voturi „pentru”, iar 11 consilieri locali s-au abținut
de la vot.
Președintele de ședință supune la vot amendamentul dlui consilier local Bulz
Dionisie prin care a propus ca, din comisia de evaluare să facă parte și
3 consilieri
locali, acesta este respins fiind consemnate 7 voturi „pentru” și 11 voturi „împotrivă”.
Amendamentul consilierilor locali Secui Adrian Iulian și Zvîncă Mihai Caius
prin care s-a propus ca bugetul maxim alocat pentru un proiect să fie de 25.000 lei se
supune la vot fiind respins cu 7 voturi „pentru”, 5 voturi „împotrivă”, iar 6 consilieri
s-au abținut de la vot.
Președintele de ședință supune la vot amendamentul consilierilor locali Secui
Adrian Iulian și Zvîncă Mihai Caius prin care s-a propus completarea capitolului 3 cu
un nou domeniu de aplicare „Sport - Concursuri și manifestări sportive”, care este
aprobat cu 17 voturi „pentru” și o abținere.
Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian propune stabilirea calendarului
campaniei prevăzut în cuprinsul capitolului 6, astfel :
1.
perioada de depunere a proiectelor : 01.03.2022 – 30.04.2022
2.
perioada în care Comisia de evaluare va analiza proiectele depuse
și va solicita, în cazul în care consideră necesar, clarificări aplicaților pentru a asigura
validarea proiectelor : 01.05.2022 – 15.05.2022
3.
data afișării/publicării pentru Lista cu proiecte eligibile și Lista
proiectelor respinse : 16.05.2022
4.
perioada în care cetățenii vor vota proiectele eligibile :16.05.2022
- 31.05.2022;
5.
data afișării/publicării pentru Lista finală cu proiecte câștigătoare :
01.06.2022.
Dl secretar general Teodor Iordan precizează ca, cvorumul necesar pentru
aprobarea amendamentelor și a proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Dl consilier local Bulz Dionisie consideră că, perioada de depunere ar trebui să
fie de la începutul anului și să nu fie o dată limită, atâta timp cât mai exista bani
alocați și necheltuiți.
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Dl consilier local Depcia Gheorghe este de părere că, impunerea unui date
anume nu este indicată, poate în anii următori bugetul local se aprobă mai repede de
data de 1 martie, iar acest regulament va rămâne pentru toți anii, să se stabilească o
data de final, de exemplu 1 iulie sau 1 august, perioada de evaluare în următoarele
două luni și implementarea în perioada cât a mai rămas.
Dl secretar general arată că, în ultimii 15 ani, bugetul nu a fost aprobat mai
devreme de luna februarie, au fost situații când a fost aprobat și în luna aprilie.
Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin este de părere că, atunci să se prevadă
ca, perioada de depunere să fie de la aprobarea bugetului local.
Dl consilier local Bulz Dionisie întreabă că, proiectele care vor fi aprobate în cât
timp vor fi realizate, există o perioadă stabilită. I se răspunde de către dșoara Gîrdea
Bianca, care precizează faptul că, proiectele au o perioadă de implementare de doi ani
de la aprobarea acestora.
Amendamentul dlui viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian se supune la vot și se
aprobă cu 15 voturi „pentru”, iar 3 consilieri locali s-au abținut de la vot.
Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat cu 13 voturi „pentru” și 5
abțineri.
Se adoptă Hotărârea nr.17/2022 privind aprobarea Regulamentului pentru
bugetare participativă în cadrul U.A.T Municipiul Orăștie, județul Hunedoara.
La punctul 4 al ordinii de zi, dnii consilieri locali Secui Adrian Iulian și Zvîncă
Mihai Caius prezintă motivele inițierii proiectului de hotărâre privind bugetarea
participativă la nivelul municipiului Orăștie.
Dna director Jorza Lucia dă citire raportului întocmit de Direcția economică.
Dl consilier local Jula Radu Ioan precizează că, în urma discuțiilor purtate,
comisia pentru activități economico-financiare nu a avizat proiectul de hotărâre.
Dl secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot fiind consemnate 7 voturi „pentru”, iar 11
consilieri locali s-au abținut de la vot.
În continuare sunt arătate motivele inițierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea implementării proiectului de investiții - DOTAREA ȘCOLII
GIMNAZIALE „DOMINIC STANCA” CU ECHIPAMENTE IGIENICOSANITARE PENTRU PREVENIREA RĂSPÂNDIRII CORONAVIRUSULUI
SARS-COV 2.
Dșoara Gîrdea Bianca prezintă raportul întocmit de Direcția tehnică – Biroul
Dezvoltare Locală și Proiecte.
Dl consilier local Petre Radu Onuț arată că, în comisia pentru urbanism și
amenajarea teritoriului, protecție mediu și turism, proiectul de hotărâre a fost avizat
favorabil.
Dl secretar general precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului
de hotărâre este de 10 voturi.
Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.18/2022 privind aprobarea implementării proiectului
de investiții - DOTAREA ȘCOLII GIMNAZIALE „DOMINIC STANCA” CU
ECHIPAMENTE IGIENICO-SANITARE PENTRU PREVENIREA RĂSPÂNDIRII
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CORONAVIRUSULUI SARS-COV 2.
La punctul 6 al ordinii de zi sunt expuse motivele inițierii proiectului de hotărâre
privind stabilirea cuantumului chiriei aferentă locuințelor pentru tineri destinate
închirierii construite prin fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situate în
str.Pricazului din Municipiul Orăștie.
Dna ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de Direcția tehnică.
Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia dă citire raportului de avizare al
comisiei pentru administrație locală, juridică și de disciplină.
Dl secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.19/2022 privind stabilirea cuantumului chiriei aferentă
locuințelor pentru tineri destinate închirierii construite prin fonduri ale Agenției
Naționale pentru Locuințe situate în str.Pricazului din Municipiul Orăștie.
În continuare sunt prezentate motivele inițierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea vânzării unei locuințe pentru tineri, construită din fonduri ale Agenției
Naționale pentru Locuințe situată în municipiul Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.81,
ap.12.
Dna ec.Opra Ramona dă citire raportului întocmit de Direcția tehnică.
Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
Dl secretar general precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului
de hotărâre este de 10 voturi.
Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.20/2022 privind aprobarea vânzării unei locuințe
pentru tineri, construită din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe situată în
municipiul Orăștie, str.Pricazului, blocul nr.81, ap.12.
La punctul 8 al ordinii de zi sunt arătate motivele inițierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuințe construită prin fonduri ANL
situată în blocul nr.82, apartamentul nr.20 din municipiul Orăştie, str.Pricazului.
Dna ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de Direcția tehnică.
Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia dă citire raportului de avizare al
comisiei pentru administrație locală, juridică și de disciplină.
Dl secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.21/2022 privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei
locuințe construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.82, apartamentul nr.20 din
municipiul Orăştie, str.Pricazului.
În continuare sunt expuse motivele inițierii proiectului de hotărâre privind
atribuirea cu chirie a apartamentului nr.47 din blocul nr.36 situat în str.Pricazului din
municipiul Orăștie.
Dna ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de Direcția tehnică.
Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia arată că, în comisia pentru
administrație locală, juridică și de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat
favorabil.
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Dl secretar general precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului
de hotărâre este de 10 voturi.
Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.22/2022 privind atribuirea cu chirie a apartamentului
nr.47 din blocul nr.36 situat în str.Pricazului din municipiul Orăștie.
La punctul 10 al ordinii de zi sunt prezentate motivele inițierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea modificării rețelei școlare a unităților de învățământ
preuniversitar de stat şi particular din municipiul Orăștie pentru anul școlar 2022 –
2023.
Dl director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de Direcția Administrație
Publică Locală.
Dna consilier local Giurgiu Margareta precizează că, în comisia pentru
învățământ, sănătate, activități social-culturale și culte, proiectul de hotărâre a fost
avizat favorabil.
Dl secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.23/2022 privind aprobarea modificării rețelei școlare a
unităților de învățământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Orăștie
pentru anul școlar 2022 – 2023.
În continuare sunt arătate motivele inițierii proiectului de hotărâre privind
încetarea contractului de închiriere nr.6.167/2015.
Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație
Publică Locală.
Dl consilier local Iordăchescu Nicolae dă citire raportului de avizare al comisiei
pentru servicii publice și comerț, muncă și protecție socială.
Dl secretar general precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului
de hotărâre este de 10 voturi.
Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.24/2022 privind încetarea contractului de închiriere
nr.6.167/2015.
La punctul 12 al ordinii de zi sunt expuse motivele inițierii proiectului de
hotărâre privind propunerea de trecere a unui teren din proprietatea Statului Român în
proprietatea privată a actualilor deținători ai construcțiilor.
Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație
Publică Locală.
Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia precizează că, în comisia pentru
administrație locală, juridică și de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat
favorabil.
Dl secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat cu 17 voturi „pentru” și o
abținere.
Se adoptă Hotărârea nr.25/2022 privind propunerea de trecere a unui teren din
proprietatea Statului Român în proprietatea privată a actualilor deținători ai
construcțiilor.
În continuare sunt prezentate motivele inițierii proiectului de hotărâre privind
8

desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului Orăștie în comisia
pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în
mediul școlar și promovarea interculturalității din cadrul Liceului Tehnologic
„Nicolaus Olahus” Orăștie pentru anul școlar 2021/2022.
Dl director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de Direcția Administrație
Publică Locală.
Dna consilier local Giurgiu Margareta arată că, în comisia pentru învățământ,
sănătate, activități social-culturale și culte, proiectul de hotărâre a fost avizat
favorabil.
Președintele de ședință solicită consilierilor locali să facă propuneri nominale
pentru desemnarea reprezentantului consiliului local în comisia anterior menționată.
Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin îl propune pe dl consilier local Suciu
Nicolae Ilie.
Dl secretar general Teodor Iordan arată că, potrivit art.139, alin.(6) din Codul
administrativ aprobat prin O.U.G nr.57/2019, proiectele de hotărâre cu privire la
persoane se vor lua întotdeauna prin vot secret. În consecință, propune o pauză de 10
minute pentru a se întocmi buletinele de vot.
Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de
hotărâre este de 10 voturi.
După pauză, dl secretar general Teodor Iordan prezintă buletinul de vot şi explică
procedura după care se va desfășura votul.
În continuare, dl secretar general înmânează, pe rând, în ordine alfabetică,
fiecărui consilier local, câte un buletin de vot pentru desemnarea reprezentant al
Consiliului local al municipiului Orăștie în comisia pentru prevenirea și eliminarea
violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea
interculturalității din cadrul Liceului Tehnologic „Nicolaus Olahus” Orăștie pentru
anul școlar 2021/2022, care intră în cabina special amenajată, apoi introduce buletinul
de vot în urnă. Cabina de vot şi urna se află în faţa consilierilor locali.
După încheierea votării, președintele de ședință procedează la deschiderea urnei
în fața consilierilor locali, deschide fiecare buletin de vot şi le arată cum s-a votat,
apoi îl pune pe masa prezidiului.
Apoi, președintele de ședință şi dl secretar general Teodor Iordan procedează la
numărarea voturilor în public şi întocmesc procesul verbal constatator al rezultatului
votării, arătând că cei 18 consilieri locali prezenți au votat, iar dl consilier local Suciu
Nicolae Ilie a obținut 18 voturi „pentru”.
Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.26/2022 privind desemnarea unui reprezentant al
Consiliului local al municipiului Orăștie în comisia pentru prevenirea și eliminarea
violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea
interculturalității din cadrul Liceului Tehnologic „Nicolaus Olahus” Orăștie pentru
anul școlar 2021/2022.
La punctul 14 al ordinii de zi sunt arătate motivele inițierii proiectului de
hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului
Orăștie în comisia de interviu la concursul pentru ocuparea funcției de director
adjunct al Liceului Tehnologic „Nicolaus Olahus” din municipiul Orăștie.
Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație
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Publică Locală.
Dna consilier local Giurgiu Margareta dă citire raportului de avizare al comisiei
pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale și culte.
Președintele de ședință solicită consilierilor locali să facă propuneri nominale
pentru desemnarea celor doi consilieri locali în comisia de interviu la concursul pentru
ocuparea funcției de director adjunct al Liceului Tehnologic „Nicolaus Olahus” din
municipiul Orăștie.
Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia îi propune pe dl consilier local
Hendrea Ovidiu Cristian, ca membru și pe dl consilier local Jula Radu Ioan, ca
membru supleant în comisia anterior menționată.
Dl secretar general Teodor Iordan arată că, potrivit art.139, alin.(6) din Codul
administrativ aprobat prin O.U.G nr.57/2019, proiectele de hotărâre cu privire la
persoane se vor lua întotdeauna prin vot secret. În consecință, propune o pauză de 10
minute pentru a se întocmi buletinele de vot.
Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de
hotărâre este de 10 voturi.
După pauză, dl secretar general Teodor Iordan prezintă buletinul de vot şi explică
procedura după care se va desfășura votul.
În continuare, dl secretar general înmânează, pe rând, în ordine alfabetică,
fiecărui consilier local, câte un buletin de vot pentru desemnarea reprezentantului
Consiliului local al municipiului Orăștie în comisia de interviu la concursul pentru
ocuparea funcției de director adjunct al Liceului Tehnologic „Nicolaus Olahus” din
municipiul Orăștie, care intră în cabina special amenajată, apoi introduce buletinul de
vot în urnă. Cabina de vot şi urna se află în faţa consilierilor locali.
După încheierea votării, președintele de ședință procedează la deschiderea urnei
în fața consilierilor locali, deschide fiecare buletin de vot şi le arată cum s-a votat,
apoi îl pune pe masa prezidiului.
Apoi, președintele de ședință şi dl secretar general Teodor Iordan procedează la
numărarea voturilor în public şi întocmesc procesul verbal constatator al rezultatului
votării, arătând că cei 18 consilieri locali prezenți au votat, iar dl consilier local
Hendrea Ovidiu Cristian a obținut 17 voturi „pentru”.
Dl secretar general înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, fiecărui consilier
local, câte un buletin de vot pentru desemnarea membrului supleant, reprezentant al
Consiliului local al municipiului Orăștie în comisia de interviu la concursul pentru
ocuparea funcției de director adjunct al Liceului Tehnologic „Nicolaus Olahus” din
municipiul Orăștie, care intră în cabina special amenajată, apoi introduce buletinul de
vot în urnă. Cabina de vot şi urna se află în faţa consilierilor locali.
După încheierea votării, președintele de ședință procedează la deschiderea urnei
în fața consilierilor locali, deschide fiecare buletin de vot şi le arată cum s-a votat,
apoi îl pune pe masa prezidiului.
Apoi, președintele de ședință şi dl secretar general Teodor Iordan procedează la
numărarea voturilor în public şi întocmesc procesul verbal constatator al rezultatului
votării, arătând că cei 18 consilieri locali prezenți au votat, iar dl consilier local Jula
Radu Ioan a obținut 17 voturi „pentru”.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot și aprobat în
unanimitate.
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Este adoptată Hotărârea nr.27/2022 privind desemnarea reprezentanților
Consiliului Local al municipiului Orăștie în comisia de interviu la concursul pentru
ocuparea funcției de director adjunct al Liceului Tehnologic „Nicolaus Olahus” din
municipiul Orăștie.
În continuare sunt expuse motivele inițierii proiectului de hotărâre privind
alegerea dintre membrii Consiliului Local al Municipiului Orăștie a unui președinte de
ședință care va conduce ședințele în luna martie 2022.
Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație
Publică Locală.
Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia arată că, în comisia pentru
administrație locală, juridică și de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat
favorabil.
Președintele de ședință solicită consilierilor locali să facă propuneri nominale
pentru alegerea unui președinte de ședință care va conduce ședințele Consiliului local
din luna martie 2022.
Dna consilier Cîndea Lenuța Aurelia îl propune pe dl consilier local Suciu
Nicolae Ilie.
Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru
aprobarea propunerii și a proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Propunerea dnei consilier local Cîndea Lenuța Aurelia se supune la vot și se
aprobă cu unanimitate de voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat cu unanimitate cu unanimitate
de voturi.
Se adoptă Hotărârea nr.28/2022 privind alegerea dintre membrii Consiliului
Local al Municipiului Orăștie a unui președinte de ședință care va conduce ședințele
în luna martie 2022.
La punctul 16 al ordinii de zi sunt arătate motivele inițierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Orăștie pe anul
2022.
Dna director Jorza Lucia prezinta raportul întocmit de Direcția economică.
Dl consilier local Jula Radu Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei
pentru activități economico-financiare.
Dl consilier local Bulz Dionisie întreabă cine se va ocupa din Primărie de
licitație și ar trebui să existe o discuție înainte de demararea licitației, să vedem ce
prevede caietul de sarcini, ca să există o corelare.
Dna director Jorza Lucia precizează că, din câte știe caietul de sarcini este cel
întocmit în urmă cu doi ani în urma discuțiilor cu conducerea școlii, acesta va fi
adaptat conform prevederilor din normele metodologice, iar compartimentul achiziții
publice se va ocupa de licitație.
Dl consilier local Bulz Dionisie consideră că, există o problemă, s-a discutat și la
nivelul școlii și întreabă unde se va servi masa. I se răspunde de către dna director
Jorza Lucia care este de părere că nu se va da masă caldă, în metodologie se prevede
și posibilitatea de a se da sub formă de pachet și nu există nicio cantină aferentă
vreunei școli unde să se poată servi masa.
Dl consilier local Bulz Dionisie întreabă cine va distribui respectivele produse?.
Dna director Jorza Lucia arată că, mai mult ca sigur școala se va ocupa de
distribuție.
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Dl consilier local Bulz Dionisie precizează faptul că, școala nu are oameni
pentru acest lucru, femeile de serviciu nu au voie să se implice.
Dna director Jorza Lucia arată că, așa cum a precizat și la comisia de specialitate,
sunt probleme care nu țin de buget, acum discutăm de rectificarea bugetului local de
prinderea sumei în buget, iar cum se va derula programul, există norme metodologice,
sunt probleme care nu au legătură cu rectificarea de buget și partea de achiziție va
urma după rectificarea bugetară.
Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian propune rectificarea bugetului local al
municipiului Orăștie prin majorare, atât la venituri, cât și la cheltuieli cu suma 112,83
mii lei în trimestrul I, capitolul 4802 „Sume primite de UE/alți donatori în contul
plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020”, subcapitolul
480201 „Fondul European de dezvoltare regională”, respectiv 48020101 „Sume
primite în contul plăților efectuate în anul curent”. Dânsul precizează că, suma este
aferentă implementării proiectului de investiții - DOTAREA ȘCOLII GIMNAZIALE
„DOMINIC STANCA” CU ECHIPAMENTE IGIENICO-SANITARE PENTRU
PREVENIREA RĂSPÂNDIRII CORONAVIRUSULUI SARS-COV 2.
Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru
aprobarea amendamentului și a proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Amendamentul dlui viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian se supune la vot și se
aprobă cu unanimitate de voturi.
Dl secretar general arată că, în urma aprobării amendamentului, bugetul local al
municipiului Orăștie se majorează, atât la venituri cât și la cheltuieli, cu suma de
980,83 mii lei, și anume 402,83 mii lei în trimestrul I și 578,00 mii lei în trimestrul II.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot și aprobat în
unanimitate.
Este adoptată Hotărârea nr.29/2022 privind aprobarea rectificării bugetului local
al municipiului Orăștie pe anul 2022.
La ultimul punct al ordinii de zi, „Întrebări-interpelări”, dl consilier local Secui
Adrian Iulian solicită că înainte de fiecare ședință de consiliu local, ordinea de zi a
ședinței să fie făcută public și să fie postată pe pagina de internet a Primăriei, așa cum
prevede art.135, alin.(4) din Codul administrativ. De asemenea, solicită ca ședințele
Consiliului local care s-au desfășurat online să fie făcute publice, să fie puse pe pagina
Primăriei.
Dl secretar general Teodor Iordan este de părere că, acest lucru trebuie prevăzut
în regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local, deci trebuie un
proiect de hotărâre prin care să se modifice sau să completeze regulamentul cu această
prevedere.
Președintele de ședință îl invită pe dl Ștefan Marius, să prezinte raportul de
activitate al Clubului Sportiv Municipal „Dacia Orăștie 2010”, ca urmare a solicitării
formulate de dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin.
Dl Ștefan Marius arată că, bugetul alocat clubului sportiv pentru anul 2021
format din venituri proprii și subvenții a fost în sumă de 612.400 lei, din acesta total
cheltuieli salariale - 334.000 lei, din care total salarii angajați -111.409 lei, total salarii
sportivi - 222.591 lei, antrenori - 122.500 lei și jucători - 100.091 lei. Cheltuielile cu
întreținerea și funcționarea au fost în sumă de 242.769,81 lei din care : furnituri de
birou – 999,91 lei, materiale pentru curățenie – 963,96 lei, încălzit și iluminat 7.658,33 lei, apă, canal, salubritate – 13.710,37 lei, carburanți – 2.000 lei, postă,
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telecomunicații, radio, internet – 2.386,29 lei, materiale și prestări de servicii cu
caracter funcțional – 39.283,88 lei, alte bunuri și servicii pentru întreținere – 6.565,40
lei, reparații curente – 109.813,97 lei, medicamente – 767,72 lei, echipament – 5.330
lei, obiecte de inventar – 7.955,46 lei, deplasări interne – 7.062,03 lei și alte cheltuieli
cu bunuri și servicii – 38.272,49 lei, astfel cheltuielile totale aferente anului 2021 au
fost în sumă de 576.769,81 lei.
Dl Ștefan Marius precizează că, în cadrul clubului funcționează secțiile de fotbal,
echipa de seniori, sunt grupe de juniori și de copii, karate, șah, iar de la 1 martie va
funcționa și secția de atletism. De asemenea se dorește înființarea secției de tenis de
câmp, iar în ceea ce privește secția de box, s-a discutat cu
dl Clonța Sorin, dar
problema este că nu există o sală unde aceștia să se poată antrena. Dânsul mai arată
că, și-ar dori să fie funcționale și sectiile de handbal, volei sau baschet, dar problema
este lipsa unei săli în care să se poate desfășura activitatea acestor discipline.
Dna consilier Chira Adriana îl întreabă pe dl Ștefan Marius, câți jucători sunt din
Orăștie și câți afara Orăștiei. I se răspunde de către dl Ștefan Marius care precizează
că, 14 copii sunt din Orăștie, care fac parte din lotul echipei de seniori, iar din afară
sunt 10 fotbaliști.
Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin întreabă dacă suma de 612.400 lei este
doar de la bugetul local sau au fost și sponsorizări. I se răspunde de către dl Ștefan
Marius care precizează că, suma respectivă este exclusiv de la bugetul local.
Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin arată că, a fost o discuție în urmă cu
câteva ședințe referitoare la tir cu arcul și întreabă dacă s-a luat legătura cu persoana
care practica acest sport, dacă este dispus să își desfășoare activitatea în cadrul
clubului.
Dl Ștefan Marius precizează că a discutat cu dl consilier local Bota Adrian pe
aceasta temă și persoana respectivă urma să vină și să se stabilească termenii
colaborării.
Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin întreabă ce rezultate a avut clubul în
anul anterior, de rezultatele secției de karate știe, se referă la celelalte sporturi.
Dl Stefan Marius arată că, la secția de șah sunt legitimați un număr de 30 de
copii, care își desfășoară activitatea pe categorii de vârstă.
Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin întreabă dacă aceștia au participat la
competiții, nu a auzit nimic în acest sens. I se răspunde de către dl Stefan Marius că
la concursuri nu au participat, cel puțin în ultima perioadă, datorită pandemiei.
Dl consilier Depcia Gheorghe Sorin arată că, a înțeles că va exista o secție de
atletism și întreabă dacă exista un antrenor specializat pe această disciplina.
Dl Stefan Marius precizează că, dna Curuț Mihaela, care este profesor de
educație fizică are un atestat pe atletism.
Dl consilier local Bulz Dionisie îl întreabă pe dl Ștefan Marius că, la detalierea
cheltuielilor a fost menționată la „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” o sumă de
38.272 lei și ce reprezintă acestea.
Dl Ștefan Marius arată că, din acest capitol se pot plăti cheltuieli de transport,
pentru echipament, deplasări, baremurile.
Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin menționează faptul că, într-o ședință
anterioară, dl primar a afirmat că nu avem sport de masă, cros, ciclism, din această
cauză nu a fost prevăzut în buget pentru sport nimic în acest sens, o sumă derizorie
față de culte, cultură și altele. Dânsul îl întreabă pe dl Ștefan Marius dacă s-a gândit să
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organizeze niște competiții anuale cu ajutorul Primăriei, de cros, de ciclism și propune
să se organizeze evenimente de acest gen, să fie implicați copiii de la școli, licee și
astfel să fie atrași oamenii spre sport, poate vor participa și din alte localități din țară,
pe lângă diplomă se poate da și un premiu.
Dl Ștefan Marius arată că, se pot organiza asemenea manifestări, dar problema
este în legătură cu premierea, facem premieri și ulterior vine Curtea de Conturi și
constată că sunt ilegale.
Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin consideră că, dacă nu se pot acorda
premii, că poate nu permite legea, să se încerce atragerea unor sponsori, clubul să se
implice mai mult și să atragem tinerii către sport.
Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius întreabă din bugetul aprobat al clubului,
cât reprezintă bugetul alocat pentru fotbal. I se răspunde de către
dl Ștefan Marius
ca precizează că, mare parte din buget este alocat fotbalului.
Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius menționează faptul că, în orașele mici de
sub 100.000 de locuitori din Europa, la cluburile finanțate de primării, acestea nu mai
prea țin echipe de fotbal, nu mai sunt susținute de la bugetul local, nu mai sunt
rentabile, ar trebui încurajate și susținute alte sporturi.
Dl consilier local mai
arată că, de exemplu la Cisnădie există echipa de handbal, Sebeșul la fel și au echipe
în liga națională, noi nu vom putea ajunge niciodată cu fotbalul la un nivel foarte înalt,
de aceea ar trebui să diversificăm activitatea clubului.
Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian este de părere că, ar trebui să se vină cu
oferte, să se propună soluții și îi invită pe consilierii locali să ajute și să participe
pentru găsirea unor sponsori, nu doar să se facă propuneri.
Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin arată că, dl viceprimar face parte din
administrația locală, are un salariu plătit din bani publici și are alte legături din această
postură cu agenții economici, spre deosebire de consilierii locali.
Dl viceprimar consideră că, trebuie să ne implicăm cu toții, nu doar să facem
propuneri, să găsim soluții pentru club.
Dl consilier local Ionică Mircea precizează faptul că, în învățământul liceal, cel
puțin până în anul 2005, jocul care se practică la ora de sport este ales de elevi, fără
excepție în Orăștie, aceștia au ales fotbalul.
Dl consilier local Iordăchescu Nicolae face o scurtă informare cu privire la
situația sportivilor și mai ales a copiilor care doresc să facă sport, problema pe care
dânsul o consideră majoră este legată de educație, începând de la orele de sport care
nu se fac, majoritatea copiilor sunt scutiți de la aceste ore în proporție de 90%. Dânsul
arată că, mulți dintre părinți atunci când ar trebui să îi oblige un pic, induc copiilor
libertatea de a alege, majoritatea dintre aceștia aleg lipsa de activitate fizică. Referitor
la ceea ce s-a discutat vis-a-vis de disciplina tir cu arcul, acel curent de arcași din care
face parte și dl Iosa, această categorie nu este încadrată ca și sport olimpic și ținând
cont că este vorba de un arc de luptă, au discutat și o variantă ar fi închirierea
poligonului și dânșii să își poată desfășura activitatea în acea locație, fiindcă un
ricoșeu de săgeată poate provoca accidente grave. De asemenea, o altă problemă pe
care a întâlnit-o este aceea de a legitima copii, pentru că, exista un singur medic
sportiv la nivel de județ, care este la Centrul Olimpic de Gimnastică, practic
legitimarea o facem cu ajutorul medicilor de familie, care ne eliberează adeverințele și
mergem cu ele pentru efectuarea vizitei medicale. În ceea ce privește sportul de masă,
acesta trebuie inclus într-un program național în care comisia de organizare trebuie să
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își asume participarea de specialiști în organizarea acelui sport, să existe asistență
medicală și persoane instruite pentru organizarea unor asemenea competiții. Dânsul
este de părere că, în școli trebuie să existe un program de activitate sportivă constituit
și aprobat de consiliul de administrație al acesteia și cu avizul Inspectoratului Școlar
Județean. Dorește să îi invite pe consilierii locali să asiste la orele de antrenament
atunci când are pregătire cu grupele de începători și să vadă cât de greu se abordează
pregătirea unui copil în zilele noastre, care nu știu să alerge sau să calce corect, iar în
momentul când este un pic frig, părintele zice „stop” că e frig, când e cald la fel, dacă
apare ceva imediat renunță și vreau să facă alt sport. De asemenea, consideră că, se
cultivă de către părinți, în primul rând lipsa datoriei, aceștia sunt destul de ocupați cu
problemele din zilele noastre, la final de săptămână nu prea îi aduc la sală, facem
antrenamente, ne străduim să clădim o echipă ca să mergem la competiții și sunt
situații când ne trezim cu o zi înainte de competiție că nu mai vin și este dureros,
fiindcă se muncește foarte mult ca să obținem aceste rezultate și se fac sacrificii în
acest scop. În ceea ce privește rezultatele obținute anul trecut de karatiștii orăștieni,
aceștia au devenit campioni naționali la diferite categorii de vârstă și încercăm prin
aceste rezultate să ducem faima Orăștiei pe mai departe, dar este din ce în ce mai greu
și până nu se vor lua măsuri legislative la nivel național cu privire la sport, prin
organizarea unor competiții la nivel național, cum a fost de exemplu Daciada nu vom
avea acel sport de masă. Dânsul este de părere că, se pot organiza concursuri, dar
trebuie un pic de logistică, apropos de atletism nu avem o pistă, nu avem o sală
adecvată, sala de sport stă închisă, în alte orașe sălile de sport sunt funcționează nonstop și se practică diferite sporturi, problema este că fiecare specialist întrebă cu cât va
fi plătit.
Dl consilier local Depcia Gheorghe Sorin arată că, este de apreciat implicarea și
pasiunea dlui Iordăchescu Nicolae în sport la nivelul municipiului, dar ținând cont că
sunt bani publici și de faptul că, există un club și care folosește banii publici, de ce să
nu se implice mai activ, să facă ceva, să vină în fața consilierilor și să spună de ce are
nevoie. Dl viceprimar spunea să ne implicăm noi, când propunem ceva nu ne ascultă
nimeni, să se implice dânsul că este plătit de la bugetul local.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Președinte de ședință,
ing.PETRE Radu Onuț

Secretar General,
jr.Teodor IORDAN
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