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           ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 16.09.2015 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 14. Lipsesc d-nii 
consilieri Munteanu Alexandru, NeamŃu Sergiu, Paşca Ioan, Ploeşteanu Flaviu şi 
Todea Cornel.   
 La şedinŃă participă d-nii : primar Ovidiu Bălan, jr.Fleşeriu Ciprian şi mass-
media locală. 
 D-na consilier Dumitru Angela propune ca preşedinte de şedinŃă pe                
d-na consilier Mariş Daniela LetiŃia.  
 Propunerea este supusă la vot şi aprobată în unanimitate. 
 D-l primar Ovidiu Bălan propune următorul proiect al ordinii de zi : 
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de intervenŃii în 
vederea modernizării Spitalului Municipal Orăştie şi a cofinanŃării acestora. 
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării de dotări cu echipamente în 
cadrul Spitalului Municipal Orăştie şi a cofinanŃării acestora.  
 Proiectul ordinii de zi este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 În afara ordinii de zi, d-l consilier Bulz Dionisie propune : 
 3.Întrebări-interpelări. 
 Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerea ulterioară este supus la vot şi 
aprobat în unanimitate. 
 La primul punct al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de intervenŃii în vederea 
modernizării Spitalului Municipal Orăştie şi a cofinanŃării acestora. 
 D-l director Hosu Rasu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-na ec.Achim Graziela, manager al Spitalului Municipal Orăştie oferă date 
suplimentare cu privire la lucrările de intervenŃii la unitatea spitalicească, care se 
vor realiza la blocul operator, precum şi la etajul III, unde funcŃionează secŃiile de 
obstretică-ginecologie, nou-născuŃi şi psihiatrie. 
 D-l primar Ovidiu Bălan arată că, Spitalul Municipal este una dintre 
priorităŃile administraŃiei locale, avem bani pe care trebuie să-i cheltuim până la 
sfârşitul anului altfel îi vom pierde, vor fi organizate licitaŃii pentru aceste lucrări, 
să sperăm că nu vor fi probleme, că nu ni se vor pune beŃe în roate, timpul este 
preŃios şi trebuie să ne mişcăm destul de rapid. Totodată, dânsul arată că, Orăştia 
este singura localitate din judeŃ care a primit bani de la Guvern pentru lucrări noi, 
Deva şi Hunedoara au primit bani, însă pentru lucrări deja începute. În aceeaşi 
ordine de idei, dânsul arată că, aceste sume nu vor fi putea fi folosite pentru alte 
lucrări, ci doar în scopul în care au fost alocaŃi.   
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 D-l consilier Molocea Mihai arată că, nu prea a înŃeles ce a vrut să spună d-l 
primar în legătură cu pusul de bete în roate şi doreşte să adreseze câteva întrebări 
managerului Spitalului Municipal. Prima întrebare este cu privire la faptul dacă în 
momentul de faŃă avem un medic de specialitate pe diabet având în vedere 
numărul mare de cetăŃeni care se confruntă cu această afecŃiune. D-na manager 
Achim Graziela arată că, încă de acum 2 ani s-au făcut demersuri pentru ocuparea 
unor posturi de către medici rezidenŃi printre care s-a aflat şi această specialitate, 
în momentul de faŃă acesta este ocupat de un medic rezident şi sperăm că acesta 
să fie ocupat măcar pe perioadă determinată, iar de la începutul anului 2017 să 
avem un medic pe acest post pe perioadă nedeterminată, în momentul de faŃă sunt 
doar              3 medici în judeŃ pe această specialitate, care sunt la Spitalul 
JudeŃean Deva.   
 D-l consilier Molocea Mihai întreabă dacă situaŃia este asemănătoare şi în 
cazul medicului anestezist. D-na manager Achim Graziela arată că, în momentul 
de faŃă medicul anestezist este cu contract de colaborare, acesta este în ultimul an 
de rezidenŃiat, iar de anul viitor din luna februarie acesta va fi titular pe postul 
respectiv. 
 D-l consilier Molocea Mihai întreabă pe d-na manager dacă Spitalul 
Municipal practică servicii hoteliere şi dacă da, care este cuantumul acestora. I se 
răspunde de către d-na manager care arată că, unitatea spitalicească practică 
asemenea servicii, iar valoarea acestora este cuprinsă între 140 şi 180 lei/zi, care 
este aprobată de Comitetul director pe baza cheltuielilor medii lunare. D-l 
consilier Molocea Mihai arată că, se pare că, valoarea acestora este mult prea 
mare. D-na manager arată că, nu avem un reper, nu ştim cât este la alte spitale. D-l 
consilier Molocea Mihai întreabă dacă în situaŃia în care un părinte doreşte să 
rămână alături de copilul internat trebuie să plătească in acest sens. I se răspunde 
de către d-na manager care arată că, în asemenea situaŃii se achită costurile 
aferente coplăŃii care este prevăzută de lege. 
 D-l viceprimar întreabă dacă s-a făcut un studiu de fezabilitate pe baza căruia 
s-a stabilit valoarea acestor lucrări. D-na manager Achim Graziela arată că, în 
momentul de faŃă avem proiectul tehnic, urmând să fie întocmit ulterior şi studiul 
de fezabilitate. 
 D-l jr.Fleşeriu Ciprian arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
 Se adoptă Hotărârea nr.140/2015 privind aprobarea realizării lucrărilor de 
intervenŃii în vederea modernizării Spitalului Municipal Orăştie şi a cofinanŃării 
acestora. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea realizării de dotări cu echipamente în cadrul 
Spitalului Municipal Orăştie şi a cofinanŃării acestora.  
 D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-na manager Achim Graziela arată că, în proiectul tehnic sunt prevăzute şi 
înlocuirea lifturilor care sunt destul de vechi, Programul OperaŃional Regional în 
ghidul de finanŃare acceptă la partea de cheltuieli şi lucrări de această natură. 
 D-l jr.Fleşeriu Ciprian arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
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proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă în unanimitate. 
 Este adoptată Hotărârea nr.141/2015 privind aprobarea realizării de dotări cu 
echipamente în cadrul Spitalului Municipal Orăştie şi a cofinanŃării acestora.  
 D-na consilier Mariş LetiŃia arată că, majoritatea din consiliul local a susŃinut 
întotdeauna, proiectele de hotărâre iniŃiate de primar şi care privesc întreaga 
comunitate locală.  
 La ultimul punct al ordinii de zi, d-l consilier Bulz Dionisie arată că, în acest 
an au fost adoptate unele hotărâri de consiliu, care din păcate, executivul încă nu 
le-a dus la îndeplinire, din care aminteşte, hotărârea prin care a fost aprobat 
regulamentul de organizare a concursului pentru ocuparea postului de director al 
C.S.M Dacia Orăştie 2010, hotărârea privind aprobarea bugetului general al 
municipiului Orăştie prin care au fost alocaŃi bani pentru amenajarea parterului de 
la noua clădire a Primăriei şi îl întreabă pe d-l primar care sunt priorităŃile acestuia 
pentru punerea în aplicare a hotărârilor. 
 D-l primar Ovidiu Bălan arată că, aceste proiecte supuse dezbaterii în această 
şedinŃă au fost prioritare şi nu putem compara cu o hotărâre cu privire la ocuparea 
unui post de director la o instituŃie. Totodată, proiectul de la Şcoala Gimnazială 
„D.Stanca” care a fost început în urmă cu 8 ani, în timp s-au schimbat 
normativele, acesta a costat în plus 5 miliarde, au trebuit obŃinute alte avize care 
între timp au expirat şi au trebuit reînnoite. În ceea ce priveşte amenajarea 
parterului noului corp al Primăriei, mai multe informaŃii poate oferi d-l director 
tehnic Hosu Radu.  
 D-l director Hosu Radu arată că, una dintre problemele existente la noul corp 
al Primăriei este acela al sistemului de încălzire pentru care se încearcă găsirea 
celei mai bune variante, la actualul corp al Primăriei există în momentul de faŃă 
două sisteme de încălzire, unul cu centrală proprie şi al doilea pe sistem de aer. 
Între timp s-a ordinul de începere a lucrărilor, s-a discutat cu constructorul, 
urmând ca în cel mai scurt timp să demareze efectiv lucrările, care vor executate 
în funcŃie de câŃi bani avem alocaŃi pentru această lucrare. 
 D-l primar arată că, până la sfârşitul anului să sperăm că vom reuşi să dăm în 
funcŃiune parterul de la noul corp al Primăriei. 
 D-l viceprimar întreabă de ce suma am avea nevoie pentru finalizarea 
întregului imobil. I se răspunde de către d-l director Hosu Radu care arată că, nu 
poate da un răspuns pe loc la această întrebare, trebuie făcute unele calcule 
estimative în acest sens. 
 D-l consilier Roşu Mircea doreşte să supună atenŃiei executivului faptul că, 
la Şcoala Gimnazială „D.Stanca” Orăştie ar mai fi nevoie de unele sume pentru 
finalizarea unor lucrări începute, în acest sens va înainta o cerere în care se va 
menŃiona valoarea acestora şi solicita să se Ńină seama la viitoarele rectificări 
bugetare de aceste lucrări. 
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                        Secretar,                                                
        prof.Mariş Daniela LetiŃia                            jr.Teodor Iordan 


