
ROMÂNIA   

JUDEȚUL GORJ         

CONSILIUL JUDEȚEAN  

 

 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea proiectului „Digitalizarea serviciilor medicale aflate în competența Consiliului Județean Gorj”, cod SMIS 

154780, ce va fi depus spre finanțare prin intermediul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 

(POCA), Axa prioritară 1- Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul 

administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde 

comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP 

 

Consiliul Județean Gorj 
Având în vedere: 

 Referatul  de aprobare a proiectului de hotărâre; 

 Raportul de avizare al Comisiei  buget - finanțe; 

 Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică;  

 Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială; 

 Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția managementul proiectelor şi relații externe, Direcția 

buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale și Direcția 

juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Gorj; 

 Prevederile art. 173, alin. 1, lit. d), corelat cu art. 173, alin. 5, lit. c) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 

competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 

exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;   

 Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 562/2009 pentru aprobarea Strategiei de descentralizare în sistemul de 

sănătate; 

 Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menținerii managementului asistenței 

medicale la autorităţile administrației publice locale care au desfășurat faze-pilot, precum şi a Listei unităților 

sanitare publice cu paturi pentru care se menține managementul asistenței medicale la autoritățile 

administrației publice locale și la Primăria Municipiului București și a Listei unităților sanitare publice cu 

paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice 

locale şi către Primăria Municipiului București, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Adresa Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu nr. 4697 din 03.02.2022, înregistrată la Consiliul Județean Gorj 

sub nr. 2165 din 07.02.2022, prin care a înaintat propunerea privind implementarea conceptului de 

digitalizare a unității care să aibă ca obiectiv general îmbunătățirea activității medicale și administrative 

desfășurate în cadrul acesteia; 

 Prevederile Ghidului solicitantului aferent cererii de proiecte POCA/972/2/1 (CP16/2021 pentru regiunile 

mai puțin dezvoltate), Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 (POCA), Axa 

prioritară 1-Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la 

nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Obiectivul Specific 2.1: Introducerea 

de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către 

beneficiari în concordanță cu SCAP;  

 Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 54/2010 prin care a fost aprobată preluarea managementului 

asistenței medicale al Spitalului Județean de Urgența Târgu Jiu, unitate sanitară publică, cu paturi, cu 

personalitate juridică ce funcționează în baza Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, 

republicata, cu modificările si completările ulterioare si deține competențele si resursele materiale și umane 

în vederea asigurării îngrijirilor medicale definitive de urgență pentru majoritatea cazurilor care provin din 

județ și care nu pot fi tratate definitiv la nivel local, în spitalele municipale sau orășenești, ori în centre de 

permanență, în conformitate cu protocoalele în vigoare; 

 Proiectul „Digitalizarea serviciilor medicale aflate în competența Consiliului Județean Gorj”, cod SMIS 

154780, ce va fi depus spre finanțare prin intermediul Programului Operațional Capacitate Administrativă 

2014 – 2020 (POCA), Axa prioritară 1-Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de 

simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, 



Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce 

optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, 

 

În baza art. 182, alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

Art.1. Se aprobă proiectul „Digitalizarea serviciilor medicale aflate în competența Consiliului Județean Gorj”, cod 

SMIS 154780, ce va fi depus spre finanțare prin intermediul Programului Operațional Capacitate Administrativă 

2014 – 2020 (POCA), Axa prioritară 1-Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare 

pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Obiectivul Specific 2.1: 

Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către 

beneficiari în concordanță cu SCAP. 

 

Art.2.  Se. aprobă valoarea totală a proiectului „Digitalizarea serviciilor medicale aflate în competența Consiliului 

Județean Gorj”, cod SMIS 154780, în cuantum de 4.374.100,00 lei cu TVA, din care:  

- 3.885.822,50 lei cu TVA, valoare eligibilă nerambursabilă; 

- 488.277,50 lei cu TVA, contribuția proprie a UAT-Județul Gorj, din care: 

 79.302,50 lei cu TVA, reprezentând 2% din cheltuie eligibile;   

 408.975,00 lei cu TVA, reprezentând cheltuieli neeligibile. 

precum și eventualele cheltuieli ce pot să apară pe parcursul perioadei de evaluare și a perioadei de 

implementare/sustenabilitate a proiectului, conform cerințelor Ghidului solicitantului și bugetului proiectului.  

 

Art.3. Se împuternicește domnul Cosmin-Mihai Popescu, Președintele Consiliului Județean Gorj, să semneze, în 

numele și pe seama Județului Gorj, contractul de finanțare, precum și toate documentele necesare depunerii și 

implementării proiectului „Digitalizarea serviciilor medicale aflate în competența Consiliului Județean Gorj”, cod 

SMIS 154780. 

 

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Gorj, precum și Instituției Prefectului – Județul Gorj. 

 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu  

CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nr. 43 

Adoptată în ședința din 11.02.2022 

Cu un număr de 28 de voturi 

Din totalul numărului de consilieri 

 

 


