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A N U N Ț 

 

 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică locală, cu modificările şi completările ulterioare  se supune consultării 

publice: 

 

1. PROIECT DE  H O T Ă R Â R E   nr.   40 / 2021 privind aprobarea participării UAT 

Orașul Geoagiu în cadrul ” Programului Național de Construcții de Interes Public sau 

Social (PNCIPS) ” 
 

 Proiectul de hotărâre poate fi consultat la  Secretarul oraşului Geoagiu,   la 

sediul Primăriei orașului Geoagiu - la avizier sau pe site-ul propriu al orașului 

Geoagiu, la adresa de internet: www.geoagiu.ro. 

 

 Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, cu referire la 

aceste proiecte de hotărâre, se pot depune în scris la sediul Primăriei orașului Geoagiu, 

strada Calea Romanilor, nr. 141, jud. Hunedoara sau prin intermediul poștei 

electronice la adresa : primaria@geoagiu.ro, până la  data  de  30.04.2021.   

 

 

 
 
 

SECRETAR, 

jr. Cimpoeşu Maria 

 
 

http://www.geoagiu.ro/
mailto:primaria@geoagiu.ro
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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.  40 / 2021 

privind aprobarea participării UAT Orașul Geoagiu în cadrul ” Programului Național de 

Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS) ” 

 

 Consiliul  Local al orasului Geoagiu, judetul Hunedoara;  

Luând în considerare referatul de aprobare al consilierilor locali Vlad Ovidiu, Opra Mirela, Coca 

Nicolaie, Dincsorean Aurel, Almășan Ioan si Carască Alin, inregistrat sub nr.  39/05.04.2021  prin care 

se fundamentează oportunitatea și necesitatea participării UAT Orașul Geoagiu în cadrul ” Programului 

Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS) ”, subprogramul ”Unități sanitare”. 

 Având în vedere dispoziţiile Ghidului de depunere în cadrul Programului Național de Construcții 

de Interes Public Sau Social, actualizat ianuarie 2021 și cele ale art. 1 alin. (2) lit. ”g”, art. 2 alin. (1) lit. 

”g” și art. 3 alin. (1) și alin. (3) din Anexa 3 la  OG nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale 

de Investiţii "C.N.I." - S.A. ; 

 Ţinând seama de prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile  art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit.”f”, ale art. 139, alin 

(3), art. 196 alin.(1) lit.”b”  din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1. Se aprobă participarea UAT Orașul Geoagiu în cadrul ” Programului Național de 

Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS) ”, subprogramul ”Unități sanitare” prin depunerea 

Solicitării de includere in program pentru obiectivul de investiții ”Construire și dotare Centru medical 

local Geoagiu” și a documentelor prevăzute de Ghidul de depunere – Etapa I. 

 Art. 2.  Se aprobă amplasamentul obiectivului de investiții ” Construire și dotare Centru medical 

local Geoagiu” în orașul Geoagiu, str. Mărului, FN, pe terenul în suprafață de 1301 mp, înscris în CF 

63856 Geoagiu, nr. cadastral 63856, categoria de folosință ”neproductiv”, domeniu public al orașului 

Geoagiu. 

 Art. 3.  În bugetul local al orașului Geoagiu pe anul 2021 vor fi prevăzute fondurile necesare 

pentru întocmirea studiului geotehnic, studiului topografic, studiului de fezabilitate și obținerea avizelor 

de specialitate conform certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiții ” Construire și dotare 

Centru medical local Geoagiu”. 

Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  nr. 

554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara, 

- Primarului oraşului Geoagiu, Serviciului Arhitect sef, Comp. Implementare 

Proiecte, Comp. Buget, Financiar,  

Geoagiu, 05.04.2021 

  INITIATOR,                                                                                             AVIZAT, 

 Consilieri Locali,                                                                                      Secretar General, 

Vlad Ovidiu,                                                                                            Jr. Cimpoeșu Maria                                                                                             

Opra Mirela,  

Coca Nicolaie,  

Dincsorean Aurel, 

Almășan Ioan 

Carască Alin 
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Nr. 39 / 05.04.2021 

REFERAT DE APROBARE 

pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea participării UAT Orașul Geoagiu în cadrul ” 

Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS) ” 

 

 

O naţiune cu oameni sănătoşi şi productivi prin accesul la servicii preventive, de urgenţă, curative 

şi reabilitare de calitate, în condiţiile utilizării eficace şi eficiente a resurselor disponibile şi a promovării 

unor standarde cât mai înalte şi a bunelor practici reprezintă dezideratul primordial al fiecărui stat. 

Strategia Natională de Sănătate aprobată de HGR nr. 1028 /2014, statuează la nivel de principii: 

- asigurarea accesului echitabil la servicii de sănătate de calitate, cost-eficace, cât mai apropiate 

de nevoile individului şi comunităţii. Depunerea de eforturi mai ample şi susţinute pentru îmbunătăţirea 

continuă a calităţii serviciilor furnizare, cu accent pe individ şi comunitate.  

- Descentralizarea în luarea unor decizii şi managementul sănătăţii, dar şi creşterea competenţelor 

comunităţilor locale şi a responsabilizării acestora pentru utilizarea cât mai eficace a resurselor 

disponibile serviciilor de sănătate, pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei. 

Dezvoltarea serviciilor de sănătate la nivel comunitar constituie alternativa cost-eficace de asigurare 

a accesului populaţiei, în special în zona orașelor mici, a comunelor şi a populaţiilor vulnerabile, inclusiv 

populaţiei de etnie Roma, la servicii de asistenţă medicală de bază, precum şi o condiţie necesară pentru 

restructurarea serviciilor specializate. 

Sistemul de asistenţă medicală primară trebuie să devină comprehensiv, accesibil tuturor, coordonat 

cu celelalte niveluri de îngrijire şi să asigure continuitatea îngrijirilor medicale. Trebuie să punem, în 

special accent pe creşterea calităţii şi eficacităţii serviciilor furnizate la acest nivel, pe evaluarea factorilor 

individuali de risc, rezolvarea episoadelor acute, dar şi monitorizarea pacienţilor cronici. 

Îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de sănătate oferite în regim ambulatoriu prin asistenţă 

medicală comunitară, medicină de familie şi ambulatorul de specialitate constituie o prioritate – un 

obiectiv specific în Aria Strategică de Intervenţie 2:"Servicii de Sănătate", din România. 

În prezent există deficienţe legate de calitatea clădirilor existente şi în cazul serviciilor de rang 

inferior celor spitaliceşti. Calitatea şi utilizarea optimală a diferitelor tipuri de servicii de sănătate oferite 

în regim ambulator este influenţată defavorabil şi de echiparea şi dotarea necorespunzătoare a cabinetelor 

de medicină de familie şi chiar şi a policlinicilor, fapt ce nu permite o medicină modernă eficientă şi face 

ca pacienţii să aibă tendinţa de a favoriza spitalizarea chiar şi numai pentru investigaţii care ar putea fi 

realizate în regim ambulatoriu sau în spitalizarea de scurtă durată, dar cu costuri mult mai mici. Segmentul 

serviciilor în regim ambulatoriu are un potenţial recunoscut, de altfel, de a contribui imediat şi în foarte 

mare măsură la îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, mai ales pentru cei dezavantajaţi socio- 

economic, fapt ce justifică direcţionarea investiţiilor şi către serviciilor de la baza piramidei sectorului de 

sănătate. Îmbunătăţirea infrastructurii în sectorul serviciilor cu regim ambulatoriu poate avea un impact 

asupra calităţii serviciilor prin extinderea timpului de contact cu pacientul aflat la îndemâna furnizorului 

de servicii. 
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Între  Direcţiile strategice de acţiune stabilite in Strategia Națională de Sănătate se regăsesc: 

a. Asigurarea infrastructurii necesare dezvoltării graduale a reţelei de servicii de asistentă comunitară la 

nivel naţional prin reabilitarea sau construirea centrelor comunitare (coroborat cu OS 4.1) 

b. Modernizarea infrastructurii de medicină de familie (cabinete de asistenţă medicală primară, centre de 

permanenţă, construite şi/sau dotate) 

 La nivelul orașului Geoagiu este mai mult decât justificată construirea unui centru medical local, 

in care ar putea fi inființat un centru de permanență, se vor asigura servicii medicale in regim ambulatoriu, 

având în vedere lipsa unei unități spitalicești.  

În prezent, în orașul Geoagiu, la o populație de circa 5600 de persoane, există un singur cabinet 

medical de medicină de familie și un asistent medical comunitar in cadrul DAS Geoagiu, ca unice servicii 

de asistenţă medicală de bază. 

Populația orașului Geoagiu este îmbătrânită, peste 60% din locuitori având vârsta peste 60 de ani, 

sunt foarte mulți bolnavi cronici, există o comunitate numeroasă de etnie romă, cei mai mulți fiind cei 

dezavantajaţi socio- economic, astfel încât înființarea unui centru medical local în orașul Geoagiu ar aduce 

o îmbunătățire considerabilă a accesului la servicii medicale de bază pentru populația vulnerabilă a 

localității. 

Peste 70% din populația orașului Geoagiu trebuie să apeleze la servicii medicale de bază și la cele 

cu regim ambulatoriu, cel mai aproape in municipiul Orăștie, situat la o distanță de 15 km de orașul 

Geoagiu, însă din satele aparținătoare orașului Geoagiu până la spitalul Orăștie sau cabinetele medicale 

sunt și distanțe de 50 km. 

Construirea unui centru medical local în orașul Geoagiu înseamnă realizarea unui nevoi esențiale 

a populației din localitatea noastră și se încadrează în direcțiile strategice de acțiune din domeniul sănătății 

în România, motiv pentru care 

SUPUN SPRE DEZBATERE 

ÎN CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI GEOAGIU 

Proiectul de hotărâre participarea UAT Orașul Geoagiu în cadrul ” Programului Național de 

Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS) ”, subprogramul ”Unități sanitare” prin depunerea 

Solicitării de includere in program pentru obiectivul de investiții ”Construire și dotare Centru medical 

local Geoagiu” și a documentelor prevăzute de Ghidul de depunere – Etapa I. 
 

INITIATOR, 

Consilieri Locali, 

Vlad Ovidiu, 

Opra Mirela, 

Coca Nicolaie, 

Dincsorean Aurel, 

Almășan Ioan, 

Carască Alin 


