CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI

H O T Ă R Â R E A Nr. 63
Din 11 mai 2018
Privind aprobarea proiectului „REABILITARE ȘI MODERNIZARE
AMBULATORIU SPITAL ORĂȘENESC ȘTEI”, în vederea finanțării acestuia în
cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8,
Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operatiunea A, apelul de
proiecte nr. P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni - cod apel POR/266/8,
aprobarea valorii totale a proiectului, precum și aprobarea contribuției proprii
a Consiliului Local al orașului Ștei în proiect.
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Având în vedere raportul de specialitate i expunerea de motive, înregistrate
la nr. 2102/2018 întocmit de d-na Ora Alexandra, consilier Programe Strategii şi
Finanţări din cadrul Primăriei oraşului Ştei, prin care, solicită aprobarea proiectului
„Reabilitare
i modernizare ambulatoriu Spital Oră enesc
tei” în vederea
finan ării acestuia în cadrul Programului Opera ional Regional 2014-2020, Axa
prioritară
8,
Obiectiv
specific
8.1,
apelul
de
proiecte
nr.
P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni - cod apel POR/266/8, aprobarea valorii
totale a proiectului, precum i aprobarea contribu iei proprii a Consiliului Local al
ora ului tei în proiect.
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a)
art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată;
b)
art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c)
art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009
privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte
sau convenţii;
d)
art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e)
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
inând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.b) i d), art.45, art. 115 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Local al oraşului Ştei,

HOTĂRĂŞTE
ART 1. - Se aprobă proiectul „REABILITARE ȘI MODERNIZARE
AMBULATORIU SPITAL ORĂȘENESC ȘTEI”, în vederea finan ării acestuia în
cadrul Programului Opera ional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea
de investi ii 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operatiunea A, apelul de proiecte nr.
P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni - cod apel POR/266/8.

ART 2. - Se aprobă valoarea totală a proiectului „REABILITARE ȘI
MODERNIZARE AMBULATORIU SPITAL ORĂȘENESC ȘTEI”, în cuantum de
10.700.377,05 lei (inclusiv TVA).
ART 3. -Se aprobă contribu ia proprie în proiect a ORA UL
TEI,
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât
i
contribu ia de 2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de
212.479,07 lei,
reprezentând cofinan area proiectului REABILITARE ȘI
MODERNIZARE AMBULATORIU SPITAL ORĂȘENESC ȘTEI.
ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata
implementării proiectului REABILITARE ȘI MODERNIZARE AMBULATORIU
SPITAL ORĂȘENESC ȘTEI, pentru implementarea proiectului în condi ii optime,
se vor asigura din bugetul local al Ora ului tei.
ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării
proiectului în condi iile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din
instrumente structurale, inclusiv suportărea din bugetul propriu al corecţiilor
ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziţiei.
ART 6. Se împuternice te dl. primar BALAJ GHEORGHE-IULIAN să semneze
toate actele necesare i contractul de finan are în numele ORA ULUI TEI.
ART. 7 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
primarul oraşului Ştei, jud.Bihor şi Compartimentul
Programe Strategii şi
Finanţări:
ART. 8 – Prezenta hotărâre se comunică cu :
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor;
- Primarul oraşului Ştei;
- Serviciul Contabilitate;
- Serviciul UAT din cadrul Primăriei Ştei;
- Compartimentul Programe Strategii şi Finanţări ;
- Se va aduce la cuno tin ă publică prin afi aj;
- Consilierul juridic al Consiliului Local;
- Un exemplar la dosarul cu hotărâri.
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Iniţiator: Ing. Balaj Gheorghe Iulian, primarul oraşului Ştei

majorităţii

Privind aprobarea proiectului „REABILITARE ȘI MODERNIZARE
AMBULATORIU SPITAL ORĂȘENESC ȘTEI”, în vederea finanțării acestuia în
cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8,
Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operatiunea A, apelul de
proiecte nr. P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni - cod apel POR/266/8,
aprobarea valorii totale a proiectului, precum și aprobarea contribuției proprii
a Consiliului Local al orașului Ștei în proiect.
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Având în vedere raportul de specialitate i expunerea de motive, înregistrate
la nr. 2102/2018 întocmit de d-na Ora Alexandra, consilier Programe Strategii şi
Finanţări din cadrul Primăriei oraşului Ştei, prin care, solicită aprobarea proiectului
„Reabilitare
i modernizare ambulatoriu Spital Oră enesc
tei” în vederea
finan ării acestuia în cadrul Programului Opera ional Regional 2014-2020, Axa
prioritară
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Obiectiv
specific
8.1,
apelul
de
proiecte
nr.
P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni - cod apel POR/266/8, aprobarea valorii
totale a proiectului, precum i aprobarea contribu iei proprii a Consiliului Local al
ora ului tei în proiect.
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a)
art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată;
b)
art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c)
art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009
privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte
sau convenţii;
d)
art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
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Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
inând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.b) i d), art.45, art. 115 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Local al oraşului Ştei,

HOTĂRĂŞTE
ART 1. - Se aprobă proiectul „REABILITARE ȘI MODERNIZARE
AMBULATORIU SPITAL ORĂȘENESC ȘTEI”, în vederea finan ării acestuia în
cadrul Programului Opera ional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea
de investi ii 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operatiunea A, apelul de proiecte nr.
P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni - cod apel POR/266/8.
ART 2. - Se aprobă valoarea totală a proiectului „REABILITARE ȘI
MODERNIZARE AMBULATORIU SPITAL ORĂȘENESC ȘTEI”, în cuantum de
10.700.377,05 lei (inclusiv TVA).
ART 3. -Se aprobă contribu ia proprie în proiect a ORA UL
TEI,
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât
i
contribu ia de 2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de
212.479,07 lei,
reprezentând cofinan area proiectului REABILITARE ȘI
MODERNIZARE AMBULATORIU SPITAL ORĂȘENESC ȘTEI.
ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata
implementării proiectului REABILITARE ȘI MODERNIZARE AMBULATORIU
SPITAL ORĂȘENESC ȘTEI, pentru implementarea proiectului în condi ii optime,
se vor asigura din bugetul local al Ora ului tei.
ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării
proiectului în condi iile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din
instrumente structurale, inclusiv suportărea din bugetul propriu al corecţiilor
ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziţiei.
ART 6. Se împuternice te dl. primar BALAJ GHEORGHE-IULIAN să semneze
toate actele necesare i contractul de finan are în numele ORA ULUI TEI.
ART. 7 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
primarul oraşului Ştei, jud.Bihor şi Compartimentul
Programe Strategii şi
Finanţări:
ART. 8 – Prezenta hotărâre se comunică cu :
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor;
- Primarul oraşului Ştei;
- Serviciul Contabilitate;
- Serviciul UAT din cadrul Primăriei Ştei;
- Compartimentul Programe Strategii şi Finanţări ;
- Se va aduce la cuno tin ă publică prin afi aj;
- Consilierul juridic al Consiliului Local;
- Un exemplar la dosarul cu hotărâri.
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RAPORT DE SPECIALITATE

Subsemnata Ora Alexandra, angajată a Primăriei ora ului Ştei, în calitate
de inspector Programe, finan ări, strategii, am onoarea de a vă prezenta raportul de
specialitate cu privire la
Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea
infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investi ii 8.1 – Investiţii în
infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional,
regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi
promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale,
culturale i de recreere, precum i trecerea de la serviciile institu ionale la
serviciile prestate de comunită i.
Obiectivul Specific 8.1 – Cre terea accesiblită ii serviciilor de sănătate,
comunitare i a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace i izolate,
Opera iunea A – Ambulatorii.
Proiectul propus pe această axă este „Reabilitare i modernizare ambulatoriu
Spital Oră enesc tei”
Potrivit art. 36, alin. (1) şi alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii în toate problemele de
interes local, având atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al
ora ului.
În vederea participării la licita ia de proiecte este necesară contractarea
serviciilor de consultan ă. Pentru demararea contractării serviciilor consultan ă
rugăm Consiliul Local tei să adopte o Hotărâre de Consiliu Local cu următoarele
articole:
Art. 1 – Se aprobă proiectul „Reabilitare
i modernizare ambulatoriu Spital
Oră enesc tei” în vederea finan ării acestuia în cadrul Programului Opera ional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Obiectiv specific 8.1, apelul de proiecte nr.
P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni - cod apel POR/266/8.

Art. 2 - Se aprobă valoarea totală a proiectulu i„Reabilitare
i modernizare
ambulatoriu Spital Oră enesc tei” în cuantum de (inclusiv TVA).
Art 3. - Se aprobă contribu ia proprie în proiect a ORA ULUI TEI, reprezentând
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât i contribu ia de 2%
din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de , reprezentând cofinan area
proiectului„Reabilitare i modernizare ambulatoriu Spital Oră enesc tei”
Art 4. - Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata
implementării proiectului „Reabilitare
i modernizare ambulatoriu Spital
Oră enesc tei”, pentru implementarea proiectului în condi ii optime, se vor
asigura din bugetul local al Ora ului tei.
Art 5. - Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului
în condi iile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente
structurale.
Art 6. - Se împuternice te dl. primar BALAJ GHEORGHE-IULIAN să semneze toate
actele necesare i contractul de finan are în numele ORA ULUI TEI.
În acest scop s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi introdus
pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al ora ului tei.

Întocmit,
Insp. Ora

Alexandra

Nr.

/11.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
Cadrul general de dezvoltare i prioritizare a politicilor de sănătate pentru perioada 2014-2020
este asigurat de Strategia Na ională de Sănătate 2014-2020 , document strategic de referin ă,
elaborat de către Ministerul Sănătă ii, prin intermediul căruia sunt identificate direcţiile de dezvoltare
pe care România trebuie să le urmeze, în vederea asigurării accesului echitabil la servicii de sănătate
de calitate, cât mai apropiate de nevoile individului şi comunităţii.
Existen a unei Strategii Na ionale de Sănătate i a Planurilor regionale de servicii de
sănătate a dus la crearea premiselor eficientizarii sistemului de sănătate printr-o schimbare în modul
de furnizare a asisten ei medicale. Se urmăre te scăderea ponderii îngrijirii spitalicesti a bolilor în
stadiul acut, prin îmbunătă irea îngrijirii de prevenire si a celei în stadiile de început ale bolilor în
sistem ambulatoriu. Pentru aceasta este necesar ca accesul majorită ii pacien ilor la diagnostic si
tratament în regim ambulatoriu (îngrijire de zi în ambulatoriu, cabinete ambulatorii, precum i centre
de diagnostic si tratament) sa fie asigurat. De aceea dezvoltarea îngrijirii medicale în regin
ambulatoriu este una dintre principalele măsuri definite în Strategia na ională de sănătate i este în
conformitate cu Recomandările Specifice de ară referitoare la constituirea unei asisten e medicale
durabile i rentabile.
Una dintre resursele disponibile pentru finan area priorită ilor identificate prin Strategia
Na ională de Sănătate 2014-2020 este Programul Opera ional Regional 2014 – 2020.
Axa Prioritara 8, Prioritatea de investi ii 8.1, Obiectivul Specific 8.1 – Cre terea
accesiblită ii serviciilor de sănătate, comunitare i a celor de nivel secundar, în special pentru zonele
sărace i izolate, Opera iunea A - Ambulatorii, prin cofinantarea reabilitării, modernizării, extinderii
i dotării infrastructurii ambulatoriilor, inclusiv a celor provenite din reorganizarea/raţionalizarea
spitalelor mici, ineficiente, contribuie la realizarea unor obiective/direc ii strategice/măsuri prevăzute
în cadrul Strategiei de Sănătate Na ională 2014-2020.
Prin cuantumul mic al cofinan ării programul oferă o oportunitate de finan are pentru
priorită ile stabilite.
Considerăm că participarea cu acest proiect la licita ia de proiecte este o oportunitate care
poate contribui la atingerea rezultatelor propuse prin program.
Având în vedere cele de mai sus, s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a
fi adoptat în forma prezentată.
Cu aleasă consideraţie, vă mulţumesc.

Întocmit,
Primar, Balaj Gheorghe Iulian

