
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

 
Hotărârea nr. 201/2022 

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul 
“Dotarea cu echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale a 
Spitalului Orășenesc Hațeg”, precum și a Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea 
Administrativ-Teritorială Orașul Hațeg și Spitalul Orășenesc Hațeg, în vederea finanțării 

acestuia în cadrul Planul Național de Redresare Și Reziliență - Componenta C12 – 
Sănătate - Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice - I2.4. Echipamente și 

materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, apelul de proiecte MS-0024 
 

Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, la 24 
noiembrie 2022; 

Examinând proiectul de hotărâre nr. 206/2022, iniţiat de primarul orașului Hațeg şi  
referatul de aprobare al acestuia nr. 28847/208 din 22.11.2022, prin care se propune aprobarea 
proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul “Dotarea cu echipamente si materiale destinate 
reducerii riscului de infecții nosocomiale a Spitalului Orășenesc Hațeg”, precum și a Acordului 
de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Hațeg și Spitalul 
Orășenesc Hațeg, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planul Național de Redresare Și 
Reziliență - Componenta C12 – Sănătate - Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești 
publice - I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, 
apelul de proiecte MS-0024, în vederea dotării la nivelul standardelor internaționale în ceea ce 
privește asigurarea izolării pacienților, în vederea accesului la echipamente de protecție, produse 
medicale pentru asigurarea asepsiei, îmbunătățirea capacității laboratoarelor de microbiologie 
prin dotarea acestora și nu numai, investiții ce vor conduce, pe termen lung, la consolidarea 
sistemului de sănătate din Spitalul Orasenesc Hateg. 

Având în vedere: 
a) raportul comun al Directiei economice si Biroului tehnic, investiţii, dezvoltare înregistrat sub  
nr. 28721 din 21.11.2022, referitor la respectarea art. V din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei 
financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative; 
b)raportul întocmit de biroul tehnic, investiții, dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat sub nr. 29029 din data de 23.11.2022;  
c)avizul comisiei pentru activități economico-financiare a Consiliului  local, înregistrat sub nr. 
80/29181/423 din 24.11.2022; 
d) avizul comisiei pentru activităţi social  - culturale,    culte,   invăţământ, sănătate,  familie,  
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport a Consiliului  local, înregistrat sub nr. 
80/29240/445 din 24.11.2022; 
 În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr.2.736/15.09.2022 
privind aprobarea Ghidului beneficiarului pentru investiţia specifică: I2.4. Echipamente şi 
materiale destinate reducerii riscului de infecţii nosocomiale din cadrul pilonului V: Sănătate şi 
rezilienţă instituţională - componenta 12: Sănătate - investiţia I2. Dezvoltarea infrastructurii 
spitaliceşti publice, ale art. 40 lit. c), art.42 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente 
convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative; ale art.  44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; ale Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind 



etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare; ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu 
modificările și completările ulterioare, art. V din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei 
financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările și completările 
ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. d) și alin. (7) 
lit. c), 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) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Se aprobă proiectul “Dotarea cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de 
infecții nosocomiale a Spitalului Orășenesc Hațeg”, în vederea finanțării acestuia în cadrul 
Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C12 – Sănătate - Investiția 2. 
Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice - I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii 
riscului de infecții nosocomiale, apelul de proiecte MS-0024. 
Art 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului “Dotarea cu echipamente și materiale destinate 
reducerii riscului de infecții nosocomiale a Spitalului Orășenesc Hațeg”, în cuantum de 
21,800,051.85 lei, inclusiv TVA. 
Art 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a unității administrativ-teritoriale Orașul Hațeg și 
Spitalului Orășenesc Hațeg, in cuantum de 0 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor 
neeligibile ale proiectului. 
Art 4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 
“Dotarea cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale a 
Spitalului Orășenesc Hațeg”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura 
din fonduri proprii ale unității administrativ-teritoriale Orașul Hațeg. 
Art 5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării. 
Art. 6 Se certifică valorile de Rata infecțiilor nosocomiale: 0,19% / Rata infecțiilor Clostridium 
difficile; 0,16% / Rata infecțiilor microorganisme MDR; 0% / Numărului de probe analizate de 
microbiologie; 1825 / Gradul de ocupare al unității sanitare; 35,77% prevăzută în  Anexa 1 – 
cererea de finanțare în conformitate cu Raportări oficiale aferente anului de referință 2021. 
Art. 7 Se împuternicește domnul Pușcaș Adrian-Emilian, Primarul orasului Hateg să semeneze 
toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele unității administrativ-teritoriale Orașul 
Hațeg şi al Partenerului. 
Art. 8 Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială 
Orașul Hațeg, în calitate de Lider de proiect, și Spitalul Orășenesc Hațeg, în calitate de Partener 
2, conform anexei la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta. 
Art. 9 Se împuternicește primarul orașului Hațeg, domnul Pușcaș Adrian-Emilian, să semneze 
Acordul de parteneriat în numele Unității Administrativ-Teritoriale Orașul Hațeg.  
Art. 10 Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Biroului tehnic, investiții, dezvoltare 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Hațeg și Spitalului Orășenesc Hațeg. 
Art. 11 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța competentă, în termenele și condițiile 
prevăzute de legislația în vigoare. 
Art. 12 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial Local, pe site-ul www.primariehateg.ro 
și se comunică, în condițiile legii: Instituției Prefectului județului Hunedoara, Primarului 
Orașului Hațeg, Biroului tehnic, investitii, dezvoltare, Direcției economice, Spitalului Orășenesc 
Hateg, Compartimentului administratie publica locală. 
 
Haţeg,   la  24 noiembrie 2022 

 
 



  PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
PĂSCONI  ARISTICĂ – OVIDIU 
 
 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 201/2022 

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 : 

24/11/2022 
 

 

□ simplă 
art.5 lit. ee) 

 
Nu e cazul 

□absolută 
art.5 lit. cc) – 9 voturi 

Voturi pentru:  13 
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 * 
 

25/11/2022 

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 completate poziţiile 1 şi 3 din cartuş. 

 
 
 


