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           ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 07.09.2018 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 
Ardelean Dana Alina, Bulz Dionisie, Molocea Mihai Iulian, Petre Radu OnuŃ, Sechi 
Dan Mihail şi Ştefănie Maria. 
 La şedinŃă participă viceprimar łambă Alin Adam, director A.P.L Costoiu Călin 
Mircea şi mass-media locală. 
 Întrucât procesul verbal al şedinŃei de îndată din data de 23 august 2018 a fost 
pus la dispoziŃia consilierilor, d-l director Costoiu Călin întreabă dacă există obiecŃii 
cu privire la acesta. D-l consilier Paşca Ioan solicită să se corecteze respectivul proces 
verbal, cu menŃiunea că, d-l consilier Stoica Constantin Nicolae a fost prezent la 
şedinŃă, dintr-o eroare acesta a fost trecut absent. Procesul verbal în forma modificată 
este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Preşedintele de şedinŃă, d-l consilier Paşca Ioan prezintă următorul proiect al 
ordinii de zi :  
 1.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.179/2018 referitoare la 
aprobarea acordului de parteneriat cu privire la aplicaŃia de finanŃare a proiectului  
„Asigurarea accesului la servicii de sănătate in regim ambulatoriu pentru populaŃia 
judeŃului Hunedoara”, în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8, Dezvoltarea 
infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiŃii 8, apelul pentru proiecte 
nefinalizate, OperaŃiunea 8.1. A Ambulatori. 
 2.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.180/2018 referitoare la 
aprobarea acordului de parteneriat cu privire la aplicaŃia de finanŃare a proiectului  
„ÎmbunătăŃirea accesului populaŃiei din JudeŃul Hunedoara la servicii medicale de 
urgenŃă” în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8, Dezvoltarea infrastructurii 
sanitare şi sociale, Prioritatea de investiŃii 8, apelul pentru proiecte nefinalizate, 
OperaŃiunea 8.2. B  UnităŃi de primiri urgenŃe.  
 Proiectul ordinii de zi se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
 La primul punct al ordinii de zi sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea HCL nr.179/2018 referitoare la aprobarea acordului de 
parteneriat cu privire la aplicaŃia de finanŃare a proiectului  „Asigurarea accesului la 
servicii de sănătate in regim ambulatoriu pentru populaŃia judeŃului Hunedoara”, în 
cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8, Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi 
sociale, Prioritatea de investiŃii 8, apelul pentru proiecte nefinalizate, OperaŃiunea 8.1. 
A Ambulatori. 
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 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia Administratie 
Publica Locală. 
 D-l director Costoiu Călin 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.209/2018 privind modificarea HCL nr.179/2018 
referitoare la aprobarea acordului de parteneriat cu privire la aplicaŃia de finanŃări a 
proiectului  „Asigurarea accesului la servicii de sănătate in regim ambulatoriu pentru 
populaŃia judeŃului Hunedoara”, în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8, 
Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiŃii 8, apelul pentru 
proiecte nefinalizate, OperaŃiunea 8.1. A Ambulatori. 
 La punctul 2 al ordinii de zi sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind modificarea HCL nr.180/2018 referitoare la aprobarea acordului de parteneriat 
cu privire la aplicaŃia de finanŃare a proiectului  „ÎmbunătăŃirea accesului populaŃiei 
din JudeŃul Hunedoara la servicii medicale de urgenŃă” în cadrul POR 2014-2020, 
Axa prioritară 8, Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiŃii 
8, apelul pentru proiecte nefinalizate, OperaŃiunea 8.2. B  UnităŃi de primiri urgenŃe.
  
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.210/2018 privind modificarea HCL nr.180/2018 
referitoare la aprobarea acordului de parteneriat cu privire la aplicaŃia de finanŃare a 
proiectului  „ÎmbunătăŃirea accesului populaŃiei din JudeŃul Hunedoara la servicii 
medicale de urgenŃă” în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8, Dezvoltarea 
infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiŃii 8, apelul pentru proiecte 
nefinalizate, OperaŃiunea 8.2. B  UnităŃi de primiri urgenŃe.  
 În încheierea şedinŃei, d-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, în şedinŃa 
anterioară a ridicat problema ordinii şi lini ştii publice şi a atribuŃiilor  PoliŃiei Locale 
Orăştie, a transmis imaginile pe care le-a postat pe whatts up şi către şeful Politiei 
Locale şi a cerut cu acea ocazie demisia şefului acestui serviciu, d-l Moş Marius.  În 
aceeaşi ordine de idei arată că, nu s-a luat nicio măsură de la ultima şedinŃă şi până în 
prezent de către d-l primar, care este singurul în măsură să fac ordine în cadrul acestui 
serviciu şi solicită să spună public măsurile pe care le ia împotriva PoliŃiei locale, care 
s-a dovedit că nu poate gestiona nici traficul, nici atribuŃiile, în Orăştie a avut loc 
inclusiv o crimă datorită incompetenŃei PoliŃiei locale şi a lipsei de a aplica măsurile 
care sunt în îndatorirea acesteia.  
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
             Preşedinte de şedinŃă,                                                    Secretar,                                                
            prof.łambă Alin Adam                          jr.Teodor Iordan 


