ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT,
AVIZAT,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 82 din 24.06.2020 privind aprobarea
proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul județului Gorj” propus
spre finanțare prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9Protejarea 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. 122 din 04.09.2020

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
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. 82 din 24.06.2020 privind aprobarea proiectului
„Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul județului Gorj” 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. 122 din 04.09.2020;
 Prevederile Contractului de finanțare nr. 356/15.09.2020, semnat între Ministerul Fondurilor Europene,
în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și Județul Gorj,
în calitate de Beneficiar;
 Prevederile Ordinului Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 155/2018 pentru
aprobarea Normelor privind procedurile de autorizare;
 Hotărârea Guvernului nr. 712/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind taxele şi tarifele pentru
autorizarea şi controlul activităţilor nucleare şi pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi
tarife percepute pentru unele prestări de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
 Referatul nr. 15672 din 25.11.2020, întocmit de Unitatea de implementare a proiectului, privind includerea
în bugetul proiectului, la secțiunea cheltuieli neeligibile, a sumei de 3.000 lei;
În baza art. 182, alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE
Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 82 din 24.06.2020 privind aprobarea proiectului „Consolidarea
capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul județului Gorj”, 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. 122 din 04.09.2020, se modifică și completează după cum urmează:

Art. I. - Art. 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „Se aprobă valoarea totală a proiectului
‹Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul județului Gorj› în cuantum de
14.685.746,93 lei cu TVA, din care:
- 14.682.746,93 lei cu TVA, valoare totală eligibilă;
- 3.000 lei, valoare totală neeligibilă,
precum și eventualele cheltuieli ce pot să apară pe parcursul perioadei de implementare/sustenabilitate a
proiectului, conform cerințelor Ghidului solicitantului și bugetului proiectului”.
Art. II. - Celelalte prevederi al Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 82 din 24.06.2020, modificată și
completată prin Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 122 din 04.09.2020, rămân neschimbate.
Art. III. - Prezenta hotărâre se va comunica 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

Nr. _____
Adoptată în ședința din ___.12.2020
Cu un număr de ____ voturi
Din totalul numărului de consilieri

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

ROMÂNIA
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CONSILIUL JUDEȚEAN
Referat de aprobare a proiectului de hotărâre
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 82 din 24.06.2020 privind
aprobarea proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul județului
Gorj” 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. 122 din 04.09.2020
Județul Gorj are în implementare proiectul „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la
nivelul județului Gorj”, COD SMIS 138189 finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 20142020, 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.
Proiectul se implementează în baza Contractului de finanțare nr. 356 din 15.09.2020, semnat între Ministerul
Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și
Județul Gorj, în calitate de Beneficiar.
Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul
județului Gorj.
Rezultatele așteptate/finale în urma implementării proiectului constau în dotarea cu echipamente și aparatură
medicală a Secțiilor de Anestezie și Terapie Intensiva și a Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean
de Urgență Târgu Jiu pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Cov -2.
Valoarea totală a proiectului a fost modificată de la 16.629.359,07 lei cu TVA la 14.682.746,93 lei cu TVA, prin
adoptarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 122 din 04.09.2020, ca efect a modificării listei inițiale de dotări cu
echipamente și aparatură medicală, de către Ministerul Sănătății.
Precizăm că finanțarea acordată prin acest apel de proiecte este eligibilă 100% din Fondul European de Dezvoltare
Regională, suma fiind integral asigurată din fonduri nerambursabile.
Proiectul vizează achiziționarea de echipamente și aparatură medicală, după cum urmează:
- Paturi terapie intensivă electrice cu saltea antiescară pasivă – 25 buc.;
- Saltea antiescară activă – 13 buc.;
- Monitor funcții vitale cu suport de prindere – 41buc.;
- Monitor funcții vitale cu trepied – 4 buc.;
- Ventilator mecanic – 26 buc.;
- Laringoscop cu fibră optică – 20 buc;
- Aspirator chirurgical – 25.;
- Injectomat – 74 buc.;
- Infuzomat – 17 buc.;
- Ecograf cu 3 sonde – 2 buc.;
- Aparat radiologie mobil – 3 buc.;
- Videolaringoscop – 8 buc.;
- EKG cu 12 canale – 8 buc.;
- Izoletă cu presiune negativă pentru transport pe targă – 5 buc.;
- Cort modular – 1 buc.;
- Cort pentru decontaminare – 1 buc.;
- Stație centrală monitorizare – 2 buc.
Din cadrul echipamentelor și aparaturii medicale ce urmează a fi achiziționate în cadrul proiectului „Consolidarea
capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul județului Gorj”, COD SMIS 138189”, fac parte și 3
aparate de radiologie mobile.
Aparatul de radiologie mobil, fiind un generator de radiație ionizantă, acesta extrăgând, producând, prelucrând și
conținând materiale radioactive, se supune normelor privind procedurile de autorizare emise de Comisia Națională
pentru Controlul Activităților Nucleare - CNCAN aprobate prin Ordinul nr. 155/2018, norme ce se aplică tuturor
situațiilor care implică riscul de expunere la radiații.

În acest sens, potrivit Referatului nr. 15672/25.11.2020, întocmit de Unitatea de Implementare a Proiectului, pentru
utilizarea/exploatarea aparatelor de radiologie mobile este obligatoriu obținerea, în prealabil, de către Consiliul
Județean Gorj a autorizației de deținere în vederea închirierii, autorizație emisă de către CNCAN.
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 155/02.07.2018, pentru eliberarea acestei autorizații este necesar
depunerea la CNCAN a unui dosar de autorizare, care cuprinde inclusiv documentele care atestă plata taxei și tarifului
de autorizare prevăzute în Anexa 1, Secțiunea 7, pct. 2 din Regulamentul privind taxele și tarifele pentru autorizarea
și controlul activităților nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 712/2009, respectiv:
- 96 x 2 x 1,2 = 230,40 lei - Taxă pentru eliberare de licențe și autorizații în domeniul nuclear -Autorizație de
deținere în vederea închirierii, taxă care va fi achitată către bugetul de stat;
- 960 x 2 x 1,2 =2304,00 lei - Tarif pentru eliberare de licențe și autorizații în domeniul nuclear - Autorizație de
deținere în vederea închirierii, tarif care va fi achitat către CNCAN.
Total = 2.534,40 lei.
Potrivit Articolului 4 – Eligibilitatea cheltuielilor, alin. (2), din Contractul de finanțare nr. 356/15.09.2020,
”Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în Cererea de Finanțare”,
prin urmare valoarea taxei și tarifului de autorizare nu poate fi cuprinsă la cheltuieli eligibile.
Astfel, având în vedere că această sumă urmează să fie decontată în anul 2021 și luând în considerare posibilitatea
modificării cuantumului taxelor și tarifelor la începutul anului 2021, se impune, totodată, rectificarea bugetului propriu
al Județului Gorj, prin majorarea bugetului proiectului la partea de cheltuieli neeligibile cu suma totală de 3.000 lei.
Suma de 3.000 lei, necesară obținerii de către Consiliul Județean Gorj de la CNCAN a autorizației de deținere în
vederea închirierii pentru utilizarea/exploatarea aparatelor de radiologie mobil din cadrul proiectului „Consolidarea
capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul județului Gorj”, COD SMIS 138189, va fi prevăzută
în bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2020 și va fi detaliată în cadrul capitolului bugetar 66.02 ”Sănătate
”, titlul 58 ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile”, alin. 58.01.03 ”Cheltuieli neeligibile”.
Prin urmare, valoarea totală a proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul
județului Gorj”, COD SMIS 138189, va fi în cuantum de 14.685.746,93 lei cu TVA, din care:
- 14.682.746,93 lei cu TVA, valoare totală eligibilă;
- 3.000 lei, valoare totală neeligibilă.
Temeiul legal pentru aprobarea valorii majorate a bugetului proiectului, la partea de cheltuieli neeligibile, cu suma
totală de 3.000 lei, este asigurat de prevederile:
- Contractului de finanțare nr. 356/15.09.2020, respectiv:
 art. 4 – Eligibilitatea cheltuielilor, alin. (2), potrivit căruia: ”Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt
eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în Cererea de Finanțare”;
 art. 7 – Drepturile și obligațiile Beneficiarului, paragraful (17), potrivit căruia: ”Beneficiarul este obligat să
includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării Proiectului, inclusiv asigurarea co-finanţării şi a
finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului”.
- Ordinului Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 155/2018 pentru aprobarea Normelor
privind procedurile de autorizare;
- Hotărârea Guvernului nr. 712/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi
controlul activităţilor nucleare şi pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele
prestări de servicii, cu modificările și completările ulterioare.
Prin raportare la argumentația și situația de fapt prezentată, propun adoptarea proiectului de hotărâre privind
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 82 din 24.06.2020 privind aprobarea proiectului
„Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul județului Gorj” 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. 122
din 04.09.2020, în forma prezentată.
INIŢIATOR PROIECT,
PREŞEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu
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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
Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice
Raport de specialitate
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 82 din 24.06.2020 privind aprobarea
proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul județului Gorj” 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. 122 din 04.09.2020
Prin prezentul proiect de hotărâre se propune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 82 din
24.06.2020 privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul
județului Gorj”, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 122 din 04.09.2020, în sensul
aprobării valorii majorate a bugetului proiectului, la partea de cheltuieli neeligibile cu suma totală de 3.000 lei.
Această majorare survine ca efect al necesității obținerii, în prealabil, de către Consiliul Județean Gorj de la Comisia
Națională pentru Controlul Activităților Nucleare a autorizației de deținere în vederea închirierii pentru cele 3 aparate
de radiologie mobile generatoare de radiații ionizante, din cadrul echipamentelor și aparaturii medicale ce urmează a
fi achiziționate, în cadrul proiectului, pentru Secțiile de Anestezie și Terapie Intensiva și a Unității de Primiri Urgențe
din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Cov -2.
Pentru eliberarea acestei autorizații este necesar, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 155/02.07.2018,
depunerea la CNCAN a unui dosar de autorizare care cuprinde inclusiv documente care atestă plata taxei și tarifului
de autorizare prevăzute în Anexa 1, Secțiunea 7, pct. 2 din Regulamentul privind taxele și tarifele pentru autorizarea
și controlul activităților nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 712/2009, respectiv:
- 96 x 2 x 1,2 = 230,40 lei - Taxă pentru eliberare de licențe și autorizații în domeniul nuclear -Autorizație de
deținere în vederea închirierii, taxă care va fi achitată către bugetul de stat;
- 960 x 2 x 1,2 =2304,00 lei - Tarif pentru eliberare de licențe și autorizații în domeniul nuclear - Autorizație de
deținere în vederea închirierii, tarif care va fi achitat către CNCAN.
Total = 2.534,40 lei.
Având în vedere că această sumă nu a fost cuprinsă în cererea de finanțare, precum și faptul că urmează să fie decontată
în anul 2021, luând în considerare posibilitatea modificării cuantumului taxelor și tarifelor la începutul anului 2021, se
impune rectificarea bugetului propriu al Județului Gorj, prin majorarea bugetului proiectului la partea de cheltuieli
neeligibile cu suma totală de 3.000 lei, care va fi prevăzută în bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2020 și va
fi detaliată în cadrul capitolului bugetar 66.02 ”Sănătate ”, titlul 58 ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe
nerambursabile”, alin. 58.01.03 ”Cheltuieli neeligibile”.
Prin urmare, valoarea totală a proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul
județului Gorj”, COD SMIS 138189, va fi în cuantum de 14.685.746,93 lei cu TVA, din care:
- 14.682.746,93 lei cu TVA, valoare totală eligibilă;
- 3.000 lei, valoare totală neeligibilă.
Precizăm că finanțare acestui proiect este asigurată în integralitate din Fondul European de Dezvoltare Regională
(FEDR).
Astfel, având în vedere temeiul legal asigurat de prevederile:
- Contractului de finanțare nr. 356/15.09.2020, respectiv:
 art. 4 – Eligibilitatea cheltuielilor, alin. (2), potrivit căruia: ”Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt
eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în Cererea de Finanțare”;
 art. 7 – Drepturile și obligațiile Beneficiarului, paragraful (17), potrivit căruia: ”Beneficiarul este obligat să
includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării Proiectului, inclusiv asigurarea co-finanţării şi a
finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului”.
- Ordinului Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 155/2018 pentru aprobarea Normelor
privind procedurile de autorizare;
- Hotărârea Guvernului nr. 712/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi
controlul activităţilor nucleare şi pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele
prestări de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

și luând în considerare:
 Referatul nr. 15672 din 25.11.2020, întocmit de Unitatea de implementare a proiectului, privind includerea în
bugetul proiectului, la secțiunea cheltuieli neeligibile, a sumei de 3.000 lei;
apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 82 din
24.06.2020 privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la
nivelul județului Gorj” propus spre finanțare prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare 20142020, 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. 122 din 04.09.2020, este oportun şi întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare,
drept pentru care propunem aprobarea lui în forma prezentată.

Director executiv,
Giurgiulescu Ileana–Claudia

Director executiv,
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Director executiv,
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