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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

HOTĂRÂREA NR.129/2020
privind aprobarea proiectului ,, Consolidarea Capacitatii Sistemului Medical Public

de gestionare a Situatiei de Urgenta” si a cheltuielilor legate de acesta

Analizând Proiectul de hotărâre nr.148/06.07.2020 şi Referatul de aprobare al
primarului municipiului Petroşani nr.148/06.07.2020 prin care se
propune aprobarea proiectului ,,Consolidarea Capacitatii Sistemului Medical Public de
gestionare a Situatiei de Urgenta” si a cheltuielilor legate de acesta;

Văzând adresa Spitalului de Urgenţă Petroşani înregistrată la primăria municipiului
Petroşani sub nr.8962/06.07.2020;

Luând în considerare raportul Biroului Juridic, Legislaţie, Resurse Umane,
Administraţie Publică Locală nr.8961/06.07.2020, precum şi avizul comisiei juridice
nr.493/2020, avizul comisiei pentru buget nr.517/2020, avizul comisiei pentru servicii
publice nr.518/2020;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 40/2015 privind
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-
2020, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 399 din 27 mai
2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate
prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de
coeziune 2014-2020, ale art. 199 alin (1) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 53 alin. 1 din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum
și art. 3, alin.2, art.42, alin.4, art.80 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica
legislativa pentru pentru elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile
ulterioare;

Ținând cont de prevederile Ghidului solicitantului aferent apelului de
proiecte POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19;

Potrivit dispoziţiilor art. 129, alin.2, lit.,,d”, 139, alin.3, lit.,,d” și 196, alin.1, lit.,,a” din
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă depunerea proiectului ,, Consolidarea Capacitatii Sistemului Medical
Public de gestionare a Situatiei de Urgenta” în vederea accesării de fonduri
nerambursabile prin 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.
Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului în cuantum de 8.600.000 Euro (inclusiv
T.V.A.) din care:
- proiectul este finantat 100% din fonduri externe
Art. 3. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile, neprevăzute și/sau conexe ce pot
apărea pe durata implementării proiectului ,, Consolidarea Capacitatii Sistemului Medical
Public de gestionare a Situatiei de Urgenta”, vor fi asigurate din bugetul propriu.
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Art. 4. Vor fi asigurate toate resursele financiare necesare implementării optime a
proiectului prevăzut la art. 1, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din
instrumente structurale.
Art. 5. Prezenta Hotărâre a Consiliului Local poate fi contestată în termenul şi conditiile
Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare.
Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică Primarului municipiului Petrosani, Spitalului de
Urgenţă Petroşani şi se transmite Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara.

Petroşani, 06.07.2020
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