ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 132 /2018
privind modificarea HCL nr.115/2018 referitoare la aprobarea Proiectului
şi a cheltuielilor legate de proiectul „MODERNIZAREA
AMBULATORIULUI INTEGRAT DE SPECIALITATE AL SPITALULUI
MUNICIPAL ORĂŞTIE PRIN DOTARE, ECHIPARE ŞI MOBILARE”
Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara;
- proiectul de hotărâre nr.135/2018, expunerea de motive a
Primarului nr.7945 /05.06.2018 şi raportul DirecŃiei A.P.L nr.7998/05.06.2018;
- Programului OperaŃional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 –
Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale Prioritatea de investiŃii 8.1 –
InvestiŃii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la
nivel naŃional, regional şi local, reducând inegalităŃile în ceea ce priveşte starea
de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăŃirea accesului la
serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile
instituŃionale la serviciile prestate de comunităŃi, Obiectivul Specific 8.1 –
Creşterea accesibilităŃii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel
secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate , OperaŃiunea A –
Ambulatorii nr. apelului de proiecte P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni - cod
apel POR/266/8.În baza prevederilor H.G nr.907/2016 privind etapele de
elaborare şi conŃinutul-cadru al documentaŃiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiŃii
finanŃate din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale art.V din O.U.G nr.26/2012 privind
unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare
şi de modificare şi completare a unor acte normative.
În temeiul prevederilor art.36, alin.(4), lit.d) şi art.45, alin.(1) din Legea
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : Se modifică art.3 al HCL nr.115/2018, care va avea următorul
cuprins : „Se aprobă contribuŃia de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în
cuantum de 204.638,06 lei, din care 203.329,06 lei din partea solicitantului şi
1.309 lei din partea partenerului – Spitalul Municipal Orăştie, reprezentând
cofinanŃarea proiectului MODERNIZAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT
DE SPECIALITATE A SPITALULUI MUNICIPAL ORĂŞTIE PRIN
DOTARE, ECHIPARE ŞI MOBILARE”.

Art.2 : Se modifică Acordul de parteneriat încheiat între Municipiul
Orăştie şi Spitalul Municipal Orăştie aprobat prin HCL nr.115/2018, acesta
constituind anexa la prezenta hotărâre.
Art.3 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art.4 : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinŃează Primarul şi
Spitalul Municipal Orăştie.
Art.5 : Prezenta hotărâre se comunică:
- InstituŃiei Prefectului – JudeŃul Hunedoara;
- Primarului municipiului Orăştie;
- DirecŃiei tehnice;
- Spitalului Municipal Orăştie.
Orăştie, 06.06.2018

Preşedinte de şedinŃă,
prof.łambă Alin Adam
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 10 voturi
Adoptată în şedinŃa de îndată din data de 06 iunie 2018, prin vot deschis,
cu unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (17 prezenŃi).

