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            ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 23 septembrie 2022 cu ocazia ședinței extraordinare convocată de 
îndată a Consiliului local al municipiului Orăștie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu o zi înainte de data stabilită.  
 Ședința Consiliului local se desfășoară prin mijloace electronice, printr-o platformă 
online de videoconferință, iar la apelul nominal al președintelui de ședință sunt prezenți 
18 din totalul de 19 consilieri locali în funcție. Lipsește     dl consilier local Luca 
Constantin. 
 La ședință participă viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian, secretar general Călin 
Costoiu, funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și mass-
media locală. 
 Dl secretar general Călin Costoiu precizează că, procesul verbal al ședinței ordinare 
din data de 31 august 2022 și procesul verbal al ședinței extraordinare convocată de 
îndată din data de 06 septembrie 2022 au fost puse la dispoziția consilierilor locali și 
întreabă dacă există obiecții cu privire la acestea. Întrucât nu există obiecții, procesele 
verbale sunt supuse, pe rând, la vot și aprobate în unanimitate. 
 Președintele de ședință, dl consilier local Ionică Mircea prezintă următorul proiect 
al ordinii de zi :   
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de 
proiectul “Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în 
Spitalul Municipal Orăștie”. 
 2.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.159/2022 referitoare la 
aprobarea deplasării unei delegații a Municipiului Orăștie în orașul înfrățit Helmstedt – 
Germania, în perioada 26 – 30 septembrie 2022. 
 Proiectul ordinii de zi este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 La primul punct al ordinii de zi, dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian prezintă 
motivele inițierii proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor 
legate de proiectul “Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții 
nosocomiale în Spitalul Municipal Orăștie”. 
 Dna ec.Doboș Carmen dă citire raportului întocmit de Biroul Dezvoltare Locală și 
Proiecte. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități economico-
financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 
 Dl secretar general Călin Costoiu precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
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 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.175/2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor 
legate de proiectul “Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții 
nosocomiale în Spitalul Municipal Orăștie”. 
 La ultimul punct al ordinii de zi, dl viceprimar arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea HCL nr.159/2022 referitoare la aprobarea deplasării unei 
delegații a Municipiului Orăștie în orașul înfrățit Helmstedt – Germania, în perioada 26 – 
30 septembrie 2022. 
 Dna ec.Doboș Carmen prezintă raportul întocmit de Biroul Dezvoltare Locală și 
Proiecte. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
activități economico-financiare. 
 Dl secretar general Călin Costoiu precizează că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.176/2022 privind modificarea HCL nr.159/2022 
referitoare la aprobarea deplasării unei delegații a Municipiului Orăștie în orașul înfrățit 
Helmstedt – Germania, în perioada 26 – 30 septembrie 2022. 
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
             Președinte de ședință,                                                  Secretar General,                                    
       prof.IONICĂ Mircea                                 jr.Călin COSTOIU 


