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HCL nr. 172/2019

ROMÂNIA

JUDEŢUL GALAŢI

MUNICIPIUL GALAŢI

CONSILIUL LOCAL

HO T Ă R Â R E A nr. 172

din 24.04.2019

privind aprobarea realizării proiectului «Modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu

Integrat – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Ioan” Galați» și a

cheltuielilor legate de proiect

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 200/15.04.2019

Consiliul local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de

24.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 24492/16.04.2019, a iniţiatorului-

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 24494/16.04.2019, al

Direcţiei Dezvoltare Infrastructură şi Lucrări Publice şi al Direcţiei Financiar

Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe, administrarea

domeniului public şi privat al municipiului Galaţi;

Având în vedere dispozițiile art. 5, alin. (3) și alin. (4 ) din Legea nr.273/2006

privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul MDRAPFE nr. 4501/2018 pentru aprobarea Ghidului

Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR,

Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de
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investiții 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 și de recreere, precum și trecerea de la serviciile

instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectiv specific 8.1 - Creșterea

accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special

pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A - Ambulatorii, cu modificările și

completările ulterioare;

Având în vedere Instrucțiunea nr. 112/08.03.2019 a AM POR cu privire la

aplicarea prevederilor art. 71 din OUG 114/2018, publicată în M.O. nr.116/29.12.2018,

privind instituirea unor măsuri în domeniul contrucțiilor publice și a unor măsuri

fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor

termene, a fost necesară actualizarea bugetului proiectului;

Având în vedere dispoziţiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) din

Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HO T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 – Se aprobă realizarea proiectului «Modernizare, extindere și dotare

Ambulatoriu Integrat – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați», în

vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020,

Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de

investiții 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 și de recreere, precum și trecerea de la serviciile

instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul specific 8.1 - Creșterea

accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special
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pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii, 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 «Modernizare, extindere și

dotare Ambulatoriu Integrat – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan”

Galați», în cuantum de 15.612.023,06 lei, inclusiv TVA, din care 10.699.821,81 lei,

inclusiv TVA, reprezintă cheltuieli eligibile, iar 4.912.201,25 lei, inclusiv TVA, reprezintă

cheltuieli neeligibile.

Art. 3 – Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Municipiului Galați,

reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția

de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 213.996,45 lei inclusiv TVA,

reprezentând cofinanțarea proiectului «Modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu

Integrat – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Ioan” Galați».

Art. 4 – Se aprobă asigurarea de la bugetul local al Municipiului Galați a

tuturor resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv

suportarea din bugetul propriu a corecțiilor care pot fi identificate în procedura de

verificare a achizițiilor.

Art. 5 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire

a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Galaţi,


