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PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 10.08.2018 cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului local al 
municipiului Orăștie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu o zi înainte de data stabilită. 
 La ședință sunt prezenți 14 din cei 19 consilieri. Lipsesc consilierii locali  Popa  
Dorin, Sechi Dan, Stoica Constantin, Ştefănie Maria și Țambă Alin Adam. 
 La ședință participă primar Ovidiu Bălan, Director A.P.L. Costoiu Călin. 
 Președintele de ședință, d-l consilier  Paşca Ioan prezintă următoarele proiecte 
ale ordinii de zi :  
 1.Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului ,,Construcții Grădinițe 
Regiunea Vest “ Cod Mysmis 125157, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de 
parteneriat. 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat cu privire la 
aplicația de finanțare a proiectului  „Asigurarea accesului la servicii de sănătate in 
regim ambulatoriu pentru populația județului Hunedoara”, în cadrul POR 2014-2020, 
Axa prioritară 8, Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 
8, apelul pentru proiecte nefinalizate, Operațiunea 8.1. A Ambulatori. 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat cu privire la 
aplicația de finanțare a proiectului  „Îmbunătățirea accesului populației din Județul 
Hunedoara la servicii medicale de urgență” în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 
8, Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8, apelul 
pentru proiecte nefinalizate, Operațiunea 8.2. B  Unități de primiri urgențe. 
  Proiectele propuse pe  ordinea de zi se supun la vot și se aprobă cu 
unanimitate de voturi. 
 La primul punct al ordinii de zi sunt prezentate   de către domnul Primar, ing. 
Ovidiu Laurențiu Bălan motivele inițierii proiectului de hotărâre privind aprobarea 
proiectului ,,Construcții Grădinițe Regiunea Vest “ Cod Mysmis 125157, a cheltuielilor 
legate de proiect şi a acordului de parteneriat. 
  
  
 D-na ec. Doboş Carmen  prezintă raportul întocmit de Biroul Dezvoltare Locală şi 
Proiecte. 
 D-l  Director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 



proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu 14 voturi „pentru”, în unanimitate. 
 Este adoptată Hotărârea nr.178/2018 privind aprobarea proiectului 
,,Construcții Grădinițe Regiunea Vest “ Cod Mysmis 125157, a cheltuielilor legate de 
proiect şi a acordului de parteneriat 
 La punctul 2 al ordinii de zi sunt arătate de către d-nul primar ing. Ovidiu 
Laurențiu Bălan, motivele inițierii proiectului de hotărâre privind aprobarea acordului 
de parteneriat cu privire la aplicația de finanțare a proiectului  „Asigurarea accesului 
la servicii de sănătate in regim ambulatoriu pentru populația județului Hunedoara”, 
în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8, Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi 
sociale, Prioritatea de investiții 8, apelul pentru proiecte nefinalizate, Operațiunea 
8.1. A Ambulatori. 
 D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de Direcția A.P.L. 
 D-na consilier Chira Adriana menționează că se abține de la vot cu privire la 
acest punt al ordinii de zi întrucât în materialele pentru şedința de consiliu  trimise 
inițial nu erau prevăzute sumele de bani. 
 D-na manager Achim Graziela, manager al Spitalului Municipal Orăştie, care s-a 
ocupat direct de acest proiect arată că doar în cursul zilei de 10.08.2018, au fost 
comunicate  sumele de bani de care beneficiază Spitalul Municipal Orăştie şi 
Municipiul Orăştie. 
 D-l director Costoiu Călin arată că toate unitățile administrativ teritoriale, spitale 
inclusiv Consiliul Județean Hunedoara, membrii ai acordului de parteneriat, au 
procedat la fel având în vedere faptul că nu au fost cunoscute decât astăzi sumele de 
bani ce se alocă pentru fiecare membru. 
 D-nul consilier Paşca Ioan întreabă care sunt sumele de bani de care beneficiază 
colectivitatea locală în urma acestui proiect. 
 I se răspunde de către d-na manager Achim Gaziela că pentru Municipiul Orăştie 
este vorba despre o sumă de aproximativ 600.000 lei, iar pentru Spitalul Municipal 
Orăştie  despre o sumă de aproximativ 550.000 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 cu 12 voturi pentru şi 2 
abțineri. (consilierii locali Chira Adriana şi Molocea Mihai) 

Este adoptată HCL nr. 179 privind aprobarea acordului de parteneriat cu 
privire la aplicația de finanțare a proiectului  „Asigurarea accesului la servicii de 
sănătate in regim ambulatoriu pentru populația județului Hunedoara”, în cadrul POR 
2014-2020, Axa prioritară 8, Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea 
de investiții 8, apelul pentru proiecte nefinalizate, Operațiunea 8.1. A Ambulatori. 

În continuare sunt arătate de către d-nul primar ing. Ovidiu Laurențiu Bălan, 
motivele inițierii proiectului de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat 
cu privire la aplicația de finanțare a proiectului  „Îmbunătățirea accesului populației 



din Județul Hunedoara la servicii medicale de urgență” în cadrul POR 2014-2020, Axa 
prioritară 8, Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8, 
apelul pentru proiecte nefinalizate, Operațiunea 8.2. B  Unități de primiri urgențe. 
 D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de Direcția A.P.L. 
 D-na consilier Chira Adriana arată că se abține de la vot pentru motivele 
menționate la punctual anterior. 
 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 cu 12 voturi pentru şi 2 
abțineri. (consilierii locali Chira Adriana şi Molocea Mihai) 

Se adoptă hotărârea nr. 180/2018 privind aprobarea acordului de parteneriat 
cu privire la aplicația de finanțare a proiectului  „Îmbunătățirea accesului populației 
din Județul Hunedoara la servicii medicale de urgență” în cadrul POR 2014-2020, Axa 
prioritară 8, Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8, 
apelul pentru proiecte nefinalizate, Operațiunea 8.2. B  Unități de primiri urgențe. 
 

Domnul preşedinte de şedință Paşca Ioan, mulțumeşte colegilor şi d-nului 
primar pentru prezență şi declară închisă şedința. 
 
 
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
             Președinte de ședință,                                                       Secretar, 
                   jr. Paşca Ioan                                           jr.Teodor Iordan 
 


