
ROMÂNIA   

JUDEȚUL GORJ         

CONSILIUL JUDEȚEAN  

PROIECT, 

AVIZAT, 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

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. _____ 

Adoptată în ședința din 23.11.2022 

Cu un număr de ____ voturi 

Din totalul numărului de consilieri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

 

Referat de aprobare a proiectului de 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 

 

Județul Gorj are în implementare proiectul „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. 

 

Proiectul se implementează în baza 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. 

 

Obiectivul general al proiectului vizează  

 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Județean de Urgență 

Târgu Jiu prin realizarea unui sistem smart integrat al instalațiilor de gaze medicale (oxigen medical, 

aer comprimat medical și vacuum medical), instalații electrice, sisteme electrice, sisteme de detectare, 

semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală în toate cele trei locații ale unității sanitare publice 

județene. Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu este spital suport COVID-19 și asigură asistență 

medicală pentru pacienți, cazuri confirmate sau suspecte de COVID -19. Prin atingerea obiectivului 

general va crește gradul de siguranță al pacienților COVID-19 care vor fi tratați în acest spital. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului vizează: 

 OS1. Creșterea capacității de gestionare, îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul COVID-

19 în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. 

 OS2. Îmbunătățirea infrastructurii medicale și creșterea securității la incendii în cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Târgu Jiu. 

 

Valoarea totală a proiectului la data depunerii cererii de finanțare, a fost în cuantum de 9.304.248,12 lei cu TVA, 

din care:  

- 9.188.699,12 lei cu TVA, reprezentând cheltuieli eligibile; 

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

Prin Solicitarea de clarificare nr. 1 din 14.03.2022, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 

4395/14.03.2022, privind revizuirea secțiunii din cererea de finanțare - Buget și Plan anual de cheltuieli, valoarea 

de 9.304.248,12 lei cu TVA, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 44/11.02.2022, prin care fost 

aprobat bugetul total al proiectului, a fost diminuată prin modificarea următoarelor cheltuieli: 

- cheltuielile pentru realizarea auditului financiar al proiectului au fost diminuate de la 25,668.88 lei fără 

TVA, la 15.000,00 lei fără TVA; 

- cheltuielile cu servicii de management proiect au fost diminuate de la 38,503.32 lei fără TVA, la 0,00 

lei fără TVA. 

Prin urmare, prin contractul de finanțare nr. 1585 din 23.06.2022, înregistrat la registratura Consiliului Județean 

Gorj sub nr. 10734 din 29.06.2022, valoarea totală a proiectului este în cuantum de 9.245.733,20 lei cu TVA, 

din care:  

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

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

 

În cadrul proiectului, în cursul acestui an, au fost demarate două proceduri de achiziție publică având ca obiect 

servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru realizarea obiectivului 

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 Tg-Jiu”, acestea fiind anulate ca urmare a nedepunerii de oferte de către operatorii 

economici. 



Având în vedere necesitatea implementării obiectivului de investiție, respectiv prevederile art. 7 din Ordinul 

Ministrului Sănătății nr. 914/2006, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia trebuie să existe o 

priză de oxigen la minim două paturi, precum și indicatorul de acreditare 02.01.03.10 conform căruia este 

obligatoriu ca instalațiile de oxigen medical, aer comprimat medical și vacuum să existe și să funcționeze, 

Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu a procedat la actualizarea documentației tehnico-economice (faza S.F.). 

 

Astfel, prin actualizarea studiului de fezabilitate, au rezultat o serie de modificări, respectiv: 

- majorarea valorii totale cu 32,67 %, respectiv a valorii C+M cu 27,32 %, ca urmare a creșterii prețurilor 

aferente cheltuielilor cu materiale, manoperă, utilaj și transport, creșterea prețurilor utilajelor și echipamentelor 

tehnologice, revizuirea unora dintre categoriile de lucrări precum modernizarea instalațiilor de detectare, 

semnalizare și avertizare incendiu din spațiile reabilitate prin dotarea cu senzori multicriteriali sau, după caz, 

dotarea acestor spații cu senzori mobili/portabili; 

- eliminarea din cadrul indicatorilor minimali propuși a celor două stocatoare aferente Spitalului nr. 2 - 

str. Tudor Vladimirescu și Spitalului nr. 3 - str. Progresului, întrucât funcționarea  instalației de oxigen la locațiile 

menționate  în situația proiectată presupune o suplimentare a capacității de stocare existente cu 8000 litri 

respectiv 7000 litri, fapt ce a condus la preluarea în cadrul indicatorilor tehnico-economici din cadrul SF-ului 

inițial a celor 2 stocatoare, deși acestea nu au fost cuantificate valoric în cadrul analizei cost beneficiu, respectiv 

în cadrul devizului general, urmând a fi puse la dispoziție de către furnizorul de oxigen medical; 

- diminuarea duratei de execuție de la 10 luni la 6 luni, în vederea încadrării în perioada de implementare 

a contractului de finanțare nr. 1585 din 23.06.2022, înregistrat la registratura Consiliului Județean Gorj sub nr. 

10734 din 29.06.2022, respectiv până la data de 31.11.2023, perioadă care, potrivit Ordinului nr. 904 din 30. 

08.2021, nu poate fi prelungită mai mult de data de 31.12.2023, fapt ce impune ca perioada de execuție a 

lucrărilor  să fie angajată de către beneficiar și plătită de acesta în condițiile legii între 01.02.2020 și 31.12.2023. 

 

Luând în considerare memoriul justificativ de ajustare prețuri, înaintat de Spitalul Județean de Urgență Târgu 

Jiu prin adresa nr. 42834 din 21.11.2022, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr.19800 din 22.11.2022, 

rezultă o majorare a bugetului total al proiectului cu suma de 3.000.286,39 lei cu TVA și Contractul de finanțare 

nr. 1585 din 23.06.2022, înregistrat la Consiliul Județean Gorj sub nr. 10734 din 29.06.2022, art. 3, alin. 3 „În 

cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul Contract de 

Finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar”, se impune creșterea valorii 

totale a proiectului „Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu”, cod SMIS 

153076,  de la 9.245.733,20 lei cu TVA la 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. 

 

Prin raportare la argumentația și situația de fapt prezentată, propun adoptarea proiectului de 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. 

 

 

 

 

INIŢIATOR PROIECT, 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

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 

Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative, achiziții publice și patrimoniu 

 

Raport de specialitate 
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 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune 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, în sensul 

aprobării valorii majorate a bugetului proiectului cu suma totală de 3.000.286,39 lei cu TVA. 

 

Această majorare este necesară și se impune din următoarele motive: 
- în vederea atribuirii contractului având ca obiect: Servicii de proiectare, de asistență tehnică din partea 

proiectantului și execuția lucrărilor pentru realizarea obiectivului 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 

Tg-Jiu”, au fost inițiate, de către UAT Județul, două proceduri de achiziție publică (anunț de participare 

simplificat, publicat în SEAP sub nr. SCN1114620 din data de 26.09.2022 și anunț de participare simplificat, 

publicat în SEAP sub nr. SCN1112980 din 23.08.2022); 

- până la termenul-limită de depunere a ofertelor (conform anunțurilor menționate mai sus) nu a fost 

depusă nicio ofertă, astfel prin: PROCES-VERBAL nr. 15522/16.09.2022 și PROCES-VERBAL nr. 

18285/31.10.2022 s-a decis anularea procedurii de atribuire, întrucât nu a fost depusă nicio ofertă, ca efect al 

aplicării art. 212, alin. (1), litera (a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- în vederea evitării rezilierii contractului de finanțare, având în vedere necesitatea implementării 

obiectivului de investiție, respectiv prevederile art. 7 din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 914/2006, cu 

modificările și completările ulterioare, potrivit căruia trebuie să existe o priză de oxigen la minim două paturi, 

precum și indicatorul de acreditare 02.01.03.10 conform căruia este obligatoriu ca instalațiile de oxigen medical, 

aer comprimat medical și vacuum să existe și să funcționeze, Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu a procedat 

la actualizarea documentației tehnico-economice (faza S.F.); 

- 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. 

Astfel, prin actualizarea studiului de fezabilitate, au rezultat o serie de modificări, respectiv: 

- majorarea valorii totale cu 32,67 %, respectiv a valorii C+M cu 27,32 %, ca urmare a creșterii prețurilor 

aferente cheltuielilor cu materiale, manoperă, utilaj și transport, creșterea prețurilor utilajelor și echipamentelor 

tehnologice, revizuirea unora dintre categoriile de lucrări precum modernizarea instalațiilor de detectare, 

semnalizare și avertizare incendiu din spațiile reabilitate prin dotarea cu senzori multicriteriali sau, după caz, 

dotarea acestor spații cu senzori mobili/portabili; 

- eliminarea din cadrul indicatorilor minimali propuși a celor două stocatoare aferente Spitalului nr. 2 - 

str. Tudor Vladimirescu și Spitalului nr. 3 - str. Progresului, întrucât funcționarea  instalației de oxigen la locațiile 

menționate  în situația proiectată presupune o suplimentare a capacității de stocare existente cu 8000 litri 

respectiv 7000 litri, fapt ce a condus la preluarea în cadrul indicatorilor tehnico-economici din cadrul SF-ului 

inițial a celor 2 stocatoare, deși acestea nu au fost cuantificate valoric în cadrul analizei cost beneficiu, respectiv 

în cadrul devizului general, urmând a fi puse la dispoziție de către furnizorul de oxigen medical; 

- diminuarea duratei de execuție de la 10 luni la 6 luni, în vederea încadrării în perioada de implementare 

a contractului de finanțare nr. 1585 din 23.06.2022, înregistrat la registratura Consiliului Județean Gorj sub nr. 

10734 din 29.06.2022, respectiv până la data de 31.11.2023, perioadă care, potrivit Ordinului nr. 904 din 30. 

08.2021, nu poate fi prelungită mai mult de data de 31.12.2023, fapt ce impune ca perioada de execuție a 

lucrărilor  să fie angajată de către beneficiar și plătită de acesta în condițiile legii între 01.02.2020 și 31.12.2023. 



Astfel, având în vedere temeiul legal asigurat de:  
 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; 

 Ordinul Ministrului Sănătății nr. 914/2006, 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. 

 

și luând în considerare: 

 prevederile Contractului de finanțare nr. 1585 din 23.06.2022, înregistrat la Consiliul Județean Gorj sub nr. 

10734 din 29.06.2022:  

- 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 

cofinanțării şi a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului”,  

 Memoriul justificativ de ajustare prețuri, înaintat de Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu prin adresa nr. 

42834 din 21.11.2022, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 19800 din 22.11.2022; 

 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”;, 

 

apreciem că proiectul de hotărâre privind 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, este 

oportun şi întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, drept pentru care propunem aprobarea lui în 

forma prezentată. 
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