
ROMÂNIA   

JUDEȚUL GORJ         

CONSILIUL JUDEȚEAN  

 

 

HOTĂRÂRE  
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 106 din 25.08.2020 privind aprobarea proiectului 

„Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie 

”Tudor Vladimirescu”, Județul Gorj”, cod SMIS 140366, propus spre finanțare prin intermediul Programului 

Operațional Infrastructură Mare 2014-2020,  Axa prioritară 9-Protejarea sănătății populației în contextul 

pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1-Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 159 din 20.11.2020 

 

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 tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean, 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), coroborat cu alin. 5, lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 106 din 25.08.2020 privind aprobarea proiectului 

„Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul Spitalului de 

Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, Județul Gorj”, cod SMIS 140366, propus spre finanțare 

prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 - 

Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID – 19, Obiectivul specific 

9.1 - Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, modificată și completată prin 

Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 159 din 20.11.2020; 

 Prevederile Contractului de finanțare nr. 434/16.12.2020, semnat între Ministerul Fondurilor 

Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură 

Mare și Județul Gorj, în calitate de Beneficiar; 

 Notificarea ANAP nr. 256/2016 – privind modelul FIȘEI DE DATE a achiziției, punctul IV.4.2. 

Modul de prezentare a propunerii financiare (final pag. 35); 

 prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice din 

02.06.2016, cu modificările și completările ulterioare,  

 

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. I. Art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 106 din 25.08.2020 privind aprobarea proiectului 

„Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul Spitalului de 

Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, Județul Gorj”, cod SMIS 140366, propus spre finanțare prin 

intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 - Protejarea 

sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID – 19, Obiectivul specific 9.1 - Creșterea 

capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului 

Județean Gorj nr. 159 din 20.11.2020, se modifică și va avea următorul cuprins:   

 



 „Se aprobă valoarea totală a proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-

19 la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, Județul Gorj”, cod SMIS 140366,  în 

cuantum de 5.874.189,96 lei cu TVA, din care:  

- 4.765.276,72 lei cu TVA, reprezentând cheltuieli eligibile, 85% finanțare din FEDR; 

- 840.931,19 lei cu TVA, reprezentând cheltuieli eligibile, 15% finanțare din bugetul de stat; 

- 267.982,05 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. II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 106 din 25.08.2020, modificată și 

completată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 159 din 20.11.2020, rămân neschimbate. 

 

Art. III. - Prezenta hotărâre se va transmite compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Gorj, Autorității de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 

și Instituției Prefectului – Județul Gorj. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu  

     CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

          Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 3 

Adoptată în ședința din 13.01.2022 

Cu un număr de 28 de voturi 

Din totalul numărului de consilieri 

  


