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           ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 17.05.2018 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 13 din cei 19 consilieri. Lipsesc consilierii locali Chira 
Adriana, Molocea Mihai Iulian, Paşca Ioan, Popa Dorin Ioan,  Sechi Dan Mihail şi 
Stoica Constantin Nicolae. 
 La şedinŃă participă viceprimar łambă Alin Adam, secretar Teodor Iordan şi 
mass-media locală. 
 Întrucât procesul verbal ale şedinŃei ordinare din 27 aprilie 2018 a fost pus la 
dispoziŃia consilierilor, d-l secretar întreabă dacă există obiecŃii cu privire la acesta. 
Întrucât nu există obiecŃii este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Preşedintele de şedinŃă, d-l consilier Stănculesc Valentin Silviu prezintă 
următorul proiect al ordinii de zi :  
 1.Proiect de hotărâre  privind  aprobarea Proiectului şi  a cheltuielilor legate de 
proiectul „MODERNIZAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT DE 
SPECIALITATE AL SPITALULUI MUNICIPAL ORĂŞTIE PRIN DOTARE, 
ECHIPARE ŞI MOBILARE”. 
 2.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la                  
HCL nr.18/2018 referitoare la atestarea apartenenŃei la domeniul public al 
municipiului Orăştie a terenurilor aferente unor străzi. 
 Proiectul ordinii de zi este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 La primul punct al ordinii de zi sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind  aprobarea Proiectului şi  a cheltuielilor legate de proiectul 
„MODERNIZAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT DE SPECIALITATE AL 
SPITALULUI MUNICIPAL ORĂŞTIE PRIN DOTARE, ECHIPARE ŞI 
MOBILARE”. 
 D-na ec.Jude Andreea dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l viceprimar arată că, în urma discuŃiilor purtate cu d-na ec.Achim Graziela, 
managerul Spitalului municipal Orăştie trebuie aprobate studiul de 
oportunitate/descrierea investiŃiei, care să constituie anexa nr.1 la proiectul de 
hotărâre. În acest sens, dânsul propune modificarea art.1 al proiectului de hotărâre, 
care va avea următorul cuprins :  
„Se aprobă proiectul şi studiul de oportunitate/descrierea investiŃiei 
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„MODERNIZAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT DE SPECIALITATE AL 
SPITALULUI MUNICIPAL ORĂŞTIE PRIN DOTARE, ECHIPARE SI 
MOBILARE” în vederea finanŃării acestuia în cadrul Programului OperaŃional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiŃii 8.1, Obiectiv specific 
8.1, OperaŃiunea A, apelul de proiecte nr P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni - cod 
apel POR/266/ɜ , care constituie anexa nr.1 la prezenta hotărâre.” 
 De asemenea e necesară aprobarea devizului general, în acest sens propunând 
modificarea art.2 al proiectului de hotărâre, care va avea următorul cuprins : „Se 
aprobă valoarea totală a proiectului „MODERNIZAREA AMBULATORIULUI 
INTEGRAT DE SPECIALITATE AL SPITALULUI MUNICIPAL ORĂŞTIE PRIN 
DOTARE, ECHIPARE ŞI MOBILARE”, în cuantum de 10.231.903,22 lei (inclusiv 
TVA), conform devizului general, acesta constituind anexa nr.2 la prezenta hotărâre”. 
Totodată, d-l viceprimar arată că, acordul de parteneriat prevăzut la art.7, va constitui 
anexa nr.3 la proiectul de hotărâre. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
amendamentelor şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în 
unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.115/2018 privind  aprobarea Proiectului şi a cheltuielilor 
legate de proiectul „MODERNIZAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT DE 
SPECIALITATE AL SPITALULUI MUNICIPAL ORĂŞTIE PRIN DOTARE, 
ECHIPARE ŞI MOBILARE”. 
 La punctul 2 al ordinii de zi sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind modificarea şi completarea anexei la HCL nr.18/2018 referitoare la atestarea 
apartenenŃei la domeniul public al municipiului Orăştie a terenurilor aferente unor 
străzi. 
 D-na ing.Bodea Raluca prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul 
Dezvoltare Locală şi Proiecte. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 13 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.116/2018 privind modificarea şi completarea anexei 
la HCL nr.18/2018 referitoare la atestarea apartenenŃei la domeniul public al 
municipiului Orăştie a terenurilor aferente unor străzi. 
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
             Preşedinte de şedinŃă,                                                       Secretar,                                                
       prof.Stănculesc Valentin Silviu                         jr.Teodor Iordan 


