ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 06.06.2018 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 17 din cei 19 consilieri. Lipsesc consilierii locali
Paşca Ioan şi Stoica Constantin Nicolae.
La şedinŃă participă viceprimar łambă Alin Adam, secretar Teodor Iordan şi
mass-media locală.
D-l secretar Teodor Iordan solicită consilierilor să facă propuneri pentru
alegerea preşedintelui de şedinŃă, deoarece d-l consilier Paşca Ioan, care a fost ales
să conducă şedinŃele Consiliului pe perioada iunie – august 2018, nu este prezent.
D-l consilier Pîndărelu Nicolae propune ca preşedinte de şedinŃă pe
d-l
consilier łambă Alin Adam.
Propunerea se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.131/2018 privind alegerea preşedintelui şedinŃei de
îndată din data de 06.06.2018.
Preşedintele de şedinŃă, d-l consilier łambă Alin Adam prezintă următorul
proiect al ordinii de zi :
1.Proiect de hotărâre 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”.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al
municipiului Orăştie pe anul 2018.
3.Proiect de hotărâre privind completarea Programului anual al achiziŃiilor
publice pentru anul 2018 aprobat prin HCL nr.67/2018. 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 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”.
D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia
AdministraŃie Publică Locală.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de
hotărâre este de 10 voturi.
Acesta este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.
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Se adoptă 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”.
La punctul 2 al ordinii de zi sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Orăştie pe
anul 2018.
D-na director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică.
D-l consilier Bulz Dionisie mulŃumeşte executivului pentru faptul că, după ce
in urma cu câteva luni s-a retras o sumă prevăzută pentru Şcoala Gimnazială
Dr.A.Vlad, acum se propune o nouă retragere. Totodată, arată că, din câte ştie
rectificarea bugetului local se poate face doar începând cu semestrul al doilea.
D-na director economic arată că, în conformitate cu prevederile legale se va
face rectificarea bugetului local după încasarea veniturilor provenite din vânzarea
unor bunuri aparŃinând domeniului privat al unităŃii administrativ-teritoriale. În
aceeaşi ordine de idei, mai arată că, rectificarea sumelor se face în cadrul aceluiaşi
capitol, nefiind vorba de virări de credite între capitole, care se pot efectua doar din
semestrul al doilea.
D-l viceprimar arată că, aceste sume sunt necesare pentru cele trei proiecte de
finanŃare aferente realizării unor locuinŃe şi pentru care trebuie întocmite studiile de
fezabilitate.
D-l secretar Teodor Iordan 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.133/2018 privind aprobarea rectificării bugetului local
al municipiului Orăştie pe anul 2018.
La ultimul punct al ordinii de zi sunt expuse motive iniŃierii proiectului de
hotărâre privind completarea Programului anual al achiziŃiilor publice pentru anul
2018 aprobat prin HCL nr.67/2018.
D-na Ardean Tatiana prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică –
Compartiment achiziŃii publice.
D-l secretar 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.134/2018 privind completarea Programului anual al
achiziŃiilor publice pentru anul 2018 aprobat prin HCL nr.67/2018.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.
Preşedinte de şedinŃă,
prof.łambă Alin Adam

Secretar,
jr.Teodor Iordan
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