
ROMÂNIA   

JUDEȚUL GORJ         

CONSILIUL JUDEȚEAN  

 

 

HOTĂRÂRE  
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 44 din 11.02.2022 privind aprobarea proiectului „Creșterea 

siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu”, 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 

apel de proiecte: POIM/935/9/1/Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide 

medicale, Cod SMIS 153076 

 

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, 

Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean și Direcția 

juridică, dezvoltarea capacității administrative, achiziții publice și patrimoniu, 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 Ghidului solicitantului aferent Apelului de proiecte POIM/935/9/1/Creșterea siguranței 

pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale, Programul 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; 

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Normele 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.  

- Ordinul Ministrului Sănătății nr. 914/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 44/11.02.2022 privind aprobarea proiectului 

„Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu”, 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 apel de proiecte: 

POIM/935/9/1/Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide 

medicale, Cod SMIS 153076; 

- Prevederile Contractului de finanțare nr. 1585 din 23.06.2022, înregistrat la registratura Consiliului 

Județean Gorj sub nr. 10734 din 29.06.2022, semnat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor 

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

și Județul Gorj, în calitate de Beneficiar;  

- Adresa Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu nr. 42834 din 21.11.2022, înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Gorj sub nr. 19800 din 22.11.2022, prin care a  solicitat actualizarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Instalații de gaze medicale (oxigen medical, aer 

comprimat medical și vacuum medical), instalații electrice, sisteme de detectare, semnalizare, alarmare 

incendii cu acoperire totală - în toate cele trei locații ale Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu”, 

urmare a revizuirii studiului de fezabilitate; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj din 23.11.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Gorj nr. 191 din 25.11.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiție „Instalații de gaze medicale (oxigen medical, aer comprimat medical și vacuum medical), 

instalații electrice, sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală - în toate cele 

trei locații ale Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu”; 

- Devizul general pentru obiectivul de investiție „Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean 

de Urgență Târgu Jiu”, revizuit; 

 



- Avizul nr. 22/2022 al Comisiei Tehnico-Economice, constituită la nivelul Consiliului Județean Gorj, 

emis pentru obiectivul de investiție „Instalații de gaze medicale (oxigen medical, aer comprimat medical 

și vacuum medical), instalații electrice, sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire 

totală – în toate cele trei locații ale Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu”. 

 

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 

 

Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 44 din 11.02.2022 privind aprobarea proiectului „Creșterea siguranței 

pacienților în Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu”, 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, apel de proiecte: POIM/935/9/1/Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care 

utilizează fluide medicale, Cod SMIS 153076, se modifică după cum urmează: 

 

Art. I. Art. 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Târgu 

Jiu”, cod SMIS 153076 în cuantum de 12.246.019,59 lei cu TVA, din care:  

- 9.130.184,20 lei cu TVA, reprezentând cheltuieli eligibile; 

- 115.549,00 lei cu TVA, reprezentând cheltuieli neeligibile; 

- 3.000.286,39 lei cu TVA, reprezentând contribuția proprie a beneficiarului, 

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. 44 din 11.02.2022 privind aprobarea 

proiectului „Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu”, rămân neschimbate. 

 

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

Consiliului Județean Gorj, Spitalului de Județean de Urgență Târgu Jiu, Ministerului Investițiilor și Proiectelor 

Europene, precum și Instituției Prefectului - Județul Gorj. 

 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu  

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 238 

Adoptată în ședința din 23.11.2022 

Cu un număr de ____ voturi 

Din totalul numărului de consilieri 
 

 

 
 


