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           ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 12.10.2017 cu ocazia şedinŃei de îndată a Consiliului local al 
municipiului Orăştie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu o zi înainte de data stabilită. 
 Din totalul de 19 consilieri sunt prezenŃi la şedinŃă 15. Lipsesc consilierii locali 
Ardelean Dana Alina, Bulz Dionisie, Popa Dorin Ioan şi Stoica Constantin Nicolae. 
 La şedinŃă participă viceprimar łambă Alin Adam, director A.P.L Costoiu Călin 
şi mass-media locală. 
 Întrucât procesul verbal al şedinŃei de îndată din data de 06.10.2017 a fost pus la 
dispoziŃia consilierilor cu ocazia înmânării invitaŃiei şi a materialelor de şedinŃă, d-l 
director Costoiu Călin întreabă dacă există obiecŃii cu privire la acesta. Întrucât nu 
există obiecŃii acesta 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 aprobarea Proiectului  de investiŃii “Dot ări cu 
echipamente medicale şi de înaltă performanŃă, echipamente pentru blocul alimentar 
şi mobilier medical la Spitalul Municipal Orăştie”.  
 Preşedintele de şedinŃă arată că, proiectul ordinii de zi se propune a fi completat 
cu încă un punct : 
 2.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.223/2017 referitoare la 
alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2017 în 
vederea suportării cheltuielilor ocazionate de vizita unei delegaŃii olandeze din oraşul 
înfrăŃit Sliedrecht – Olanda în perioada            16 – 24 octombrie 2017. 
 Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerea ulterioară este supus la vot şi 
aprobat în unanimitate. 
 La primul punctul al ordinii de zi sunt prezintate motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea Proiectului  de investiŃii “Dot ări cu echipamente medicale 
şi de înaltă performanŃă, echipamente pentru blocul alimentar şi mobilier medical la 
Spitalul Municipal Orăştie”. 
 D-l ing.Pojoni Oliver da citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.  
 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. 
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 Este adoptată Hotărârea nr.227/2017 privind aprobarea Proiectului de investiŃii 
“Dotări cu echipamente medicale şi de înaltă performanŃă, echipamente pentru blocul 
alimentar şi mobilier medical la Spitalul Municipal Orăştie”. 
 La punctul 2 al ordinii de zi sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind modificarea HCL nr.223/2017 referitoare la alocarea unei sume de bani din 
bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2017 în vederea suportării cheltuielilor 
ocazionate de vizita unei delegaŃii olandeze din oraşul înfrăŃit Sliedrecht – Olanda în 
perioada 16 – 24 octombrie 2017. 
 D-na ec.Doboş Carmen prezintă raportul întocmit de Biroul Dezvoltare Locală şi 
Proiecte arătând că, se solicită suplimentarea bugetului alocat vizitei delegaŃiei din 
oraşul înfrăŃit Sliedrecht cu suma de 3.255 lei. 
 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.228/2017 privind modificarea HCL nr.223/2017 
referitoare la alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăştie pe 
anul 2017 în vederea suportării cheltuielilor ocazionate de vizita unei delegaŃii 
olandeze din oraşul înfrăŃit Sliedrecht – Olanda în perioada   16 – 24 octombrie 2017 
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
 
             Preşedinte de şedinŃă,                                                      Secretar,                                                
                   jr.Paşca Ioan                                            jr.Teodor Iordan 


