ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

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

privind modificarea 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, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 159 din 20.11.2020

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 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 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, modificată și completată prin
Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 159 din 20.11.2020;
 Prevederile Contractului de finanțare nr. 434/16.12.2020, semnat între Ministerul Fondurilor
Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură
Mare și Județul Gorj, în calitate de Beneficiar;
 Notificarea ANAP nr. 256/2016 – privind modelul FIȘEI DE DATE a achiziției, punctul IV.4.2.
Modul de prezentare a propunerii financiare (final pag. 35);
 prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 prevederile Normelor 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,
În baza art. 182, alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE
Art. I. Art. 2 din 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, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului
Județean Gorj nr. 159 din 20.11.2020, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Se aprobă valoarea totală a proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID19 la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, Județul Gorj”, cod SMIS 140366, în
cuantum de 5.874.189,96 lei cu TVA, din care:
- 4.765.276,72 lei cu TVA, reprezentând cheltuieli eligibile, 85% finanțare din FEDR;
- 840.931,19 lei cu TVA, reprezentând cheltuieli eligibile, 15% finanțare din bugetul de stat;
- 267.982,05 lei cu TVA, reprezentând cheltuieli neeligibile, 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. 106 din 25.08.2020, modificată și
completată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 159 din 20.11.2020, 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
și Instituției Prefectului – Județul Gorj.

PREŞEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu

Nr. _____
Adoptată în ședința din ____01.2022
Cu un număr de ____ voturi
Din totalul numărului de consilieri

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

ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind modificarea 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¸
modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 159 din 20.11.2020

Județul Gorj are în derulare proiectul „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19
la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, Județul Gorj”, cod SMIS 140366,
finanțat în cadrul 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.
Proiectul se implementează în baza Contractului de finanțare nr. 434 din 16.12.2020, 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 vizează creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la
nivelul județului Gorj.
Obiectivele specifice al proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la
nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, Județul Gorj”, cod SMIS 140366, vizează:
1. Dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, Județul Gorj cu echipamente
medicale pentru gestionarea crizei sanitare cauzată de COVID 19;
2. Dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, Județul Gorj cu echipamente de
protecție, dispozitive și materiale sanitare pentru gestionarea crizei sanitare cauzată de COVID 19.
Bugetul total al proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul
Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, Județul Gorj”, cod SMIS 140366 este în valoare
de 5.807.960,51 lei cu TVA, reprezentând:
 Cheltuieli eligibile, 85% finanțare din FEDR și 15% din bugetul de stat:
- Dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” cu echipamente de protecție,
dispozitive și materiale sanitare de la 01.02.2020 până în prezent în valoare de 78.275,98 lei, cu
TVA;
- Dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” cu echipamente medicale, în
valoare de 2.273.479,77 lei, cu TVA;
- Dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” cu echipamente de protecție,
dispozitive sanitare și materiale sanitare, în valoare de 3.245.646,16 lei, cu TVA;
- Informarea și promovarea proiectului, în valoare de 1.071,00 lei, cu TVA;
- Servicii de audit financiar, în valoare de 7.735,00 lei, cu TVA.

-

Cheltuieli neeligibile:
amenajare spațiu, protecție radiologică, întocmire documentație și achitarea taxelor și tarifelor
pentru obținerea tuturor autorizațiilor în vederea punerii în funcțiune a computerului tomograf, în
valoare de 201.752,60 lei, cu TVA, compusă din 182.093,80 lei cu TVA amenajare spațiu și
protecție radiologică precum și întocmirea documentațiilor tehnice și 19.658,80 lei, cu TVA
achitarea taxelor și tarifelor pentru obținerea tuturor autorizațiilor în vederea punerii în funcțiune a
computerului tomograf.

Din cadrul echipamentelor medicale achiziționate în cadrul procedurii de Achiziție publică de echipa
„Tudor Vladimirescu”, județul Gorj, organizată pe 5 loturi, fac parte atât computerul tomograf, cât și
amenajare spațiu și protecție radiologică, respectiv întocmirea documentațiilor tehnice aferente.
Prin anunțul de participare CN1028856/04.03.2021, a fost demarată procedura de achiziție având ca obiect
„Achiziție echipamente medicale specifice crizei sanitare COVID-19 necesare dotării Spitalului de
Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, județul Gorj”, organizată pe 5 loturi, iar pentru - Lot 1: Furnizare
produse -Computer tomograf – 1 buc., Amenajare spațiu și protecție radiologică precum și întocmirea
documentațiilor tehnice, valoarea totală estimată a fost de 1.823.231,20 lei, fără TVA valoare asigurată din
bugetul proiectului astfel:
- valoare eligibilă - computer tomograf - 1.670.211,20 lei, fără TVA;
- valoare neeligibilă - amenajare spațiu și protecție radiologică, precum și întocmirea documentațiilor
tehnice – 153.020,00 lei fără TVA (182.093,80 lei, cu TVA).
Având în vedere prevederile Notificării ANAP nr. 256/2016-privind modelul FIȘEI DE DATE a achiziției,
punctul IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare (final pag. 35), în care se specifică: ”Nu se
admit precizări de natură a limita valoric elementele propunerii financiare prin invocarea unor
limite ale liniilor bugetare alocate proiectului”, Consiliul Județean Gorj a demarat procedura de achiziție
publică privind achiziția publică a computerului tomograf – 1 buc., Amenajare spațiu și protecție
radiologică precum și întocmirea documentațiilor tehnice, fără a impune ofertanților (în conformitate cu
prevederile legale) obligația încadrării în liniile bugetare ale proiectului.
În urma finalizării procedurii de achiziție publică, a fost încheiat la data de 24.08.2021, contractul nr. 12839
din 24.08.2021, ce are ca obiect furnizare produse Computer tomograf – 1 buc., Amenajare spațiu și
protecție radiologică precum și întocmirea documentațiilor tehnice, cu valoare totală de 1.823.200,00 lei,
fără TVA, din care:
- computer tomograf – 1.614.525,00 lei, fără TVA;
- amenajare spațiu și protecție radiologică, precum și întocmirea documentațiilor tehnice - 208.675,00
lei, fără TVA.
Având în vedere că au fost depășite liniile bugetare ale proiectului la cheltuieli totale neeligibile cu suma
de 55.655,00 lei fără TVA (66.229,45 lei cu TVA), se impune majorarea bugetului proiectului la partea de
cheltuieli neeligibile cu suma totală de 55.655,00 lei fără TVA (66.229,45 lei cu TVA).
Suma de 267.982,05 lei cu TVA, rezultată în urma majorării cheltuielilor neeligibile, va fi prevăzută în
bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2022 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 COVID19 la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, Județul Gorj”, cod SMIS 140366 va
fi în cuantum de 5.874.189,96 lei, cu TVA, din care:
- 4.765.276,72 lei, cu TVA, reprezentând cheltuieli eligibile, 85% finanțare din FEDR;
- 840.931,19 lei, cu TVA, reprezentând cheltuieli eligibile, 15% finanțare din bugetul de stat;
- 267.982,05 lei, cu TVA, reprezentând cheltuieli neeligibile.
Temeiul legal pentru aprobarea valorii majorate a bugetului proiectului, la partea de cheltuieli neeligibile,
cu suma totală de 66.229,45 lei, cu TVA, este asigurat de prevederile:
- Contractului de finanțare nr. 434 din 16.12.2020, 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”.
- Notificării ANAP nr. 256/2016 - privind modelul FIȘEI DE DATE a achiziției, punctul IV.4.2. Modul de
prezentare a propunerii financiare (final pag. 35);
- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Normelor 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;
Prin raportare la argumentația și situația de fapt prezentată, propun adoptarea proiectului de hotărâre privind
modificarea 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¸ modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean
Gorj nr. 159 din 20.11.2020, în forma prezentată.
INIŢIATOR PROIECT,
PREŞEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu

ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
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 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¸ modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 159 din 20.11.2020

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 106 din
25.08.2020 privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID19 la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, Județul Gorj”, cod SMIS 140366,
modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 159 din 20.11.2020, în sensul
aprobării valorii majorate a bugetului proiectului, la partea de cheltuieli neeligibile cu suma totală de
66.229,45 lei.
Această majorare este necesară și se impune din următoarele motive:
 Prin anunțul de participare CN1028856/04.03.2021, a fost demarată procedura de achiziție având
ca obiect „Achiziție echipamente medicale specifice crizei sanitare COVID-19 necesare dotării
Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, județul Gorj”, organizată pe 5 loturi, iar
pentru - Lot 1: Furnizare produse -Computer tomograf – 1 buc., Amenajare spațiu și protecție
radiologică precum și întocmirea documentațiilor tehnice, valoarea totală estimată a fost de
1.823.231,20 lei, fără TVA valoare asigurată din bugetul proiectului astfel: valoare eligibilă
computer tomograf - 1.670.211,20 lei, fără TVA și valoare neeligibilă Amenajare spațiu și protecție
radiologică precum și întocmirea documentațiilor tehnice – 153.020,00 lei, fără TVA (182.093,80
lei, cu TVA).
 Ținând cont de prevederile Notificării ANAP nr. 256/2016 – privind modelul FIȘEI DE DATE a
achiziției, punctul IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare (final pag. 35), în care se
specifică: „Nu se admit precizări de natură a limita valoric elementele propunerii financiare
prin invocarea unor limite ale liniilor bugetare alocate proiectului”, Consiliul Județean Gorj a
demarat procedura de achiziție publică privind achiziția publică a computerului tomograf – 1 buc.,
Amenajare spațiu și protecție radiologică precum și întocmirea documentațiilor tehnice, fără a
impune ofertanților (în conformitate cu prevederile legale) obligația încadrării în liniile bugetare a
proiectului, rezultând în urma finalizării procedurii de achiziție depășirea liniilor bugetare a
proiectului la cheltuieli totale neeligibile cu suma de 55.655,00 lei, fără TVA (66.229,45 lei, cu
TVA).
 În urma finalizării procedurii de achiziție publică, a fost încheiat la data de 24.08.2021, contractul
nr. 12839 /24.08.2021, ce are ca obiect furnizare produse Computer tomograf – 1 buc., Amenajare
spațiu și protecție radiologică precum și întocmirea documentațiilor tehnice, cu valoare totală de
1.823.200 lei, fără TVA, din care: computer tomograf – 1.614.525 lei, fără TVA și amenajare spațiu
și protecție radiologică, precum și întocmirea documentațiilor tehnice- 208.675 lei, fără TVA.
Astfel, având în vedere temeiul legal asigurat de:




Notificarea ANAP nr. 256/2016 – privind modelul FIȘEI DE DATE a achiziției, punctul IV.4.2.
Modul de prezentare a propunerii financiare (final pag. 35);
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.

și luând în considerare:
- prevederile Contractului de finanțare nr. 434 din 16.12.2020:
 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”,
apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea 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¸ modificată și
completată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 159 din 20.11.2020, 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,
Cimpoieru Cornel-Lucian

Director executiv,
Ungureanu Victoria

Director executiv,
Marcău Costel

