
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

 
Hotărârea nr. 179/2022 

privind aprobarea dării în folosință gratuită către Spitalul Orășenesc Hațeg a unor aparate 
medicale, ce se impune a fi autorizate de Comisia Națională pentru Controlul Activităților 

Nucleare, achizționate în comun de autoritățile locale și unitatea sanitară, în cadrul 
proiectului ”Modernizarea Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Orăşenesc 

Haţeg prin dotare si echipare" 
 

Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, la 27 
octombrie 2022; 

Examinând proiectul de hotărâre nr. 184/2022 iniţiat de primarul orașului Hațeg şi  referatul 
de aprobare al acestuia nr. 26226/184 din 21.10.2022 prin care se propune aprobarea dării în 
folosință gratuită către Spitalul Orășenesc Hațeg a unor aparate medicale, ce se impune a fi 
autorizate de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, achizționate în comun de 
autoritățile locale și unitatea sanitară, în cadrul proiectului ”Modernizarea Ambulatoriului Integrat 
de Specialitate al Spitalului Orăşenesc Haţeg prin dotare si echipare", motivat de necesitatea 
îndeplinirii condițiilor de autorizare a aparatelor, a punerii în funcțiune a acestora in condițiile legii 
și totoadată pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor avute în vedere la accesarea proiectului 
finanțat din fonduri europene, menționat mai sus, în scopul dezvoltării unităţii sanitare de interes 
local şi al creşterii gradului de satisfacţie al cetăţenilor cu privire la serviciile medicale furnizate de 
spital.  
             Având în vedere : 
a)hotărârea Consiliului local Hațeg nr. 146/2018 privind aprobarea proiectului „Modernizarea 
Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Orăşenesc Haţeg prin dotare si echipare" şi a 
cheltuielilor legate de acesta, precum și Acordul de parteneriat nr. 19950/12.10.2018 încheiat 
între Oraşul Haţeg şi Spitalul Orăşenesc Haţeg, ca urmare a acestei hotărâri;      
b)contractul de furnizare nr. 13773/30.05.2022, contractul de furnizare nr. 13775/30.05.2022, 
contractului de furnizare nr. 13792/30.05.2022; 
c)raportul întocmit în comun de biroul tehnic, investiții, dezvoltare și serviciul juridic din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 26380 din data de 25.10.2022;  
d)avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină a Consiliului  local, 
înregistrat sub nr. 80/26625/399 din 27.10.2022; 
e) avizul comisiei pentru activităţi social  - culturale,    culte,   invăţământ, sănătate,  familie,  
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport a Consiliului  local, înregistrat sub nr. 
80/26632/405 din 27.10.2022;   

În conformitate cu prevederile art. 108 lit. d), art. 290, art. 297 alin. (1) lit. d), art. 349-351 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare art. 2146 şi următoarele din Legea nr. 287/2009, republicată, privind codul 
civil, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. (c), alin. (6) lit. (b), art.139 alin.(1), alin (3), art. 
140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. (1)-(2), art. 243 
alin. (1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare,       

                                  
HOTĂRĂŞTE : 

 



Art. 1 Se aprobă darea în folosință gratuită către Spitalul Orășenesc Hațeg a Computerului 
tomograf, ce se impune a fi autorizat de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, 
aparat medical achizționat în comun de autoritățile locale și unitatea sanitară, în cadrul proiectului 
”Modernizarea Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Orăşenesc Haţeg prin dotare si 
echipare", potrivit contractului de furnizare nr. 13773/30.05.2022, la valoarea de 1.625.790,00 lei, 
fără TVA, destinat activității medicale a Spitalului Orășenesc Hațeg, pe toată durata de funcționare 
a aparatului. 
Art. 2 Se aprobă darea în folosință gratuită către Spitalul Orășenesc Hațeg a Mamografului, ce se 
impune a fi autorizat de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, aparat medical 
achizționat în comun de autoritățile locale și unitatea sanitară, în cadrul proiectului ”Modernizarea 
Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Orăşenesc Haţeg prin dotare si echipare", 
potrivit contractului de furnizare nr. 13792/30.05.2022, la valoarea de 845.000,00 lei, fără TVA, 
destinat activității medicale a Spitalului Orășenesc Hațeg, pe toată durata de funcționare a 
aparatului. 
Art. 3 Se aprobă darea în folosință gratuită către Spitalul Orășenesc Hațeg a Aparatului RX, ce se 
impune a fi autorizat de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, aparat medical 
achizționat în comun de autoritățile locale și unitatea sanitară, în cadrul proiectului ”Modernizarea 
Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Orăşenesc Haţeg prin dotare si echipare", 
potrivit contractului de furnizare nr. 13775/30.05.2022, la valoarea de 1.160.870,00 lei, fără TVA, 
destinat activității medicale a Spitalului Orășenesc Hațeg, pe toată durata de funcționare a 
aparatului. 
Art. 4 Aparatele medicale prevăzute la art. 1-3 din prezenta hotărâre vor face obiectul unui contract 
de comodat, conform modelului cadru prevăzut în anexa la prezenta hotărâre ce face parte 
integrantă din aceasta și vor fi predate pe bază de protocol de predare-preluare. 
Art. 5 Spitalul Orășenesc Hațeg răspunde de modul în care asigură organizarea spațiilor în care se 
vor amplasa aparatele, de modul în care se vor punerea în funcțiune acestea, de exploatarea și 
funcționarea aparatelor, având obligația de a suporta toate costurile cu acestea.   
Art. 6 Se împuterniceşte Primarul Oraşului Haţeg, domnul Adrian Emilian Puşcaş să semneze 
contractul prevăzut la art. 4. 
Art. 7 Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va face de direcția economică și biroul tehnic  
din cadrul aparatului de specialitate al primarului și Spitalul Orasenesc Hateg, în condițiile legii. 
Art. 8 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în teremenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. 9 Prezenta hotărâre se afişeajă pe site-ul www.primariehateg.ro si la panourile de afişaj şi se 
comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului oraşului Haţeg, 
Directiei economice, Spitalului Orasenesc Hateg, Compartimentului administraţie publică locală, 
Biroului tehnic, investiții, dezvoltare. 

Haţeg,   la  27 octombrie  2022 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
NEICONI MIRCEA – SORIN 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 179/2022 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate 
Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 

procedura: 
Secretar general UAT 

0 1 2 3 

1 

Adoptarea  hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, 
cu majoritate : 

27/10/2022 
 

 

□ simplă 
art.5 lit. ee) 

 
Nu e cazul 

□absolută 
art.5 lit. cc) – 9 voturi 

Voturi pentru:  14 
Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 
Nu au votat: 0 

  □calificată 
             art.5 lit. dd) 
 

Nu e cazul 

Vot secret - nu este cazul 

2 Comunicarea către primar 
 

_____/________/_________ 



3 Comunicarea către prefectul judeţului * 
 

28/10/2022 

4 Aducerea la cunoştinţa publică 
 

_____/________/_________ 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual 
 

_____/________/_________ 

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz 
 

_____/________/_________ 
*Notă: La data comunicării hotărârii către prefectul judeţului sunt comple 


