
ROMÂNIA   

JUDEȚUL GORJ         

CONSILIUL JUDEȚEAN  

 

 

 

 
HOTĂRÂRE  

privind completarea 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  

 
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 Ghidului solicitantului aferent Apelului de proiecte POIM /819/9/1 Consolidarea capacității de 

gestionare a crizei sanitare COVID-19, 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; 

 Prevederile Ordonanței de urgență nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, 

în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea 

unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale 

nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative; 

 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” 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; 

 Notificarea Ministerul Sănătății nr. 12518 din 10.11.2020, privind rezultatele analizei de verificare a oportunității 

și/sau necesității dotării unităților sanitare publice, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 15021 din 

11.11.2020; 

 Scrisoarea de clarificări nr. 1, emisă de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură 

Mare 2014-2020 în procesul de evaluarea a verificării administrativă și a eligibilității  proiectului, aprobat prin 

H.C.J. nr. 106 din 25.08.2020, supusă completării, înregistrată la Consiliul Județean Gorj nr. 15361/19.11.2020. 

 

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. 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, se completează după cum 

urmează: 

La art. 1. se introduce un nou alineat care va avea următorul cuprins: 

(2) Se aprobă lista cu echipamentele/dotările, aferentă proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei 

sanitare COVID-19 la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, Județul Gorj”, cod SMIS 

140366, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 



 

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 106 din 25.08.2020 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, Spitalului 

de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, Județul Gorj și Instituției Prefectului – Județul Gorj. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu  

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 159 

Adoptată în ședința din 20.11.2020 

Cu un număr de 30 voturi 

Din totalul numărului de consilieri 

  



 

Anexă la H.C.J. nr. 159 din 20.11.2020 

 

Lista echipamentelor/dotărilor propuse prin proiect, 

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

Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, Județul Gorj”, cod SMIS 140366,  

(indicatori ai proiectului) 

 

 

Denumire echipamente/dotări Unitate de 

măsură 

Nr. 

Echipamente medicale   

Computer tomograf Buc. 1,00 

Amenajare spațiu, protecție radiologică, întocmire documentație și achitarea taxelor și tarifelor 

pentru obținerea tuturor autorizațiilor în vederea punerii în funcțiune a computerului tomograf 

Buc. 1,00 

Monitor funcții vitale cu suport mobil Buc. 6,00 

Aparate de oxigenoterapie Buc. 30,00 

Termometru cu infrarosu pentru amplasare pe frunte  Buc. 30 

Carucioare pentru persoane cu handicap buc 6 

Echipamente de protecție, dispozitive și materiale sanitare   

Masti NIV pentru fata (noninvaziva), marimea S, marimea M, marimea L Buc. 63 

Umidificatoar (barbotor oxigen ) Buc. 140 

Masti FFFP2 cu fltru si supapa Buc. 30000 

Masti FFP3 cu filtru si supapa Buc. 12000 

Masti chirurgicale  Buc. 60000 

Manusi examinare nitril marimea S,M, L, XL Buc. 93000 

Manusi chirurgicale nr.7, nr.8 Buc. 25000 

Viziere protectie dezinfectabile/refolosibile Buc. 500 

Ochelari protectie  Buc. 500 

Halate impermeabile  Buc. 25000 

Combinezoane protectie impermeabile  Buc. 15000 

Acoperitori pentru incaltaminte Buc. 35000 

Articole pentru acoperit  capul Buc. 35000 

Distribuitor de dezinfectant pentru maini montat pe perete Buc. 65 

Alcool sanitar 0.5 l Buc. 300 

Sterilizator medical cu UV buc 12 

Cearceafuri de hartie  rola 500 



Dezinfectant tegumente  litri 480 

Dezinfectant suprafete (paviment) litri 4690 

Dezinfectant oficii Sali mese , frigidere litri 1200 

Dezinfectant aeromicroflora (dezinfectie terminal) litri 720 

Dezinfectant suprafete spray  litri 1200 

Dezinfectant pentru dezinfectia veselei, cutie 200tablete cutie 48 

Sapun antibacterian litru 500 

Echipamente de protecție, dispozitive și materiale sanitare achiziționate de la 01.02.2020 până în 

prezent 

  

Mediu transport viral   (Kituri pentru testare) kit 3,00 

Termometru veroval febra  buc 3,00 

Bonete medicale   pg 10,00 

Acoperitori pantofi   set 50,00 

Masca 3 pliuri  buc 3.325,00 

Masca chirurgicala bio3 pliuri  buc 2.500,00 

Dezinfectant suprafete  buc 25,00 

Clorom x 200TB dezinfectant sol. pe baza de clor  cutii 100,00 

Dezinfectant pentru maini litri 105,00 

Halat unica folosinta polietilena  set 40,00 

Viziera de protectie  buc 20,00 

Combinezoane de protectie    buc 52,00 

Kit viziera  buc 120,00 

Dezinfectant maini   buc 100,00 

Dezinfectant suprafete  buc 60,00 

Dezinfectant suprafete  buc 20,00 

Masca protectie din 5 straturi FFP2   buc 500,00 

Mediu transport viral  (Kituri pentru testare)  kit 2,00 

Termometru digital non-contact  buc 6,00 

Dezinfectant instrumente buc 1,00 

Manusi examinare mărimea S cutie 80,00 

Manusi chirurgicale  nr. 7 buc 400,00 

Manusi chirurgicale  nr. 8 buc 400,00 

Manusi examinare mărimea M cutie 100,00 

Manusi examinare  mărimea L cutie 80,00 



 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu  

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Set echipament protectie biologica   buc 30,00 

Masca FFP2 buc 600,00 

Dezinfectant  spray  suprafete litri 60,00 

Dezinfectant clorom   cutii 100,00 

Dezinfectant  Performant suprafete   litri 40,00 

Dezinfectant  Hexid cu dozator maini   litri 80,00 


