
                 

 

 

 

 

 

     

 

 

 
 

HOTĂRÂRE  
cu privire la:  aprobarea proiectului „Dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul  

Spitalului Județean de Urgență Slatina  ”  și a cheltuielilor legate de proiect 
 
PROIECT : Dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul  Spitalului Județean de 
Urgență Slatina   
Axa prioritară 8  Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale 
Prioritatea de Investitii 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 comunitati 
Obiectivul Specific 8.2 - Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de 
urgență   
Operațiunea B – Unități de primiri urgențe 
Apel de proiecte nr . P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni - cod apel POR/180/8/2 
 
Având în vedere: 
➢ Expunerea de motive nr. 1634/13.02.2018 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 

1635/13.02.2018 ; 
➢ raportul nr. 1636/13.02.2018  al Serviciului dezvoltare regională; 
➢ raportul nr. 2216/27.02.2018 al  Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-

finanțe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; 
➢ raportul nr. 2207/27.02.2018 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură;  

➢ raportul nr. 2228/27.02.2018 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi 
sportive şi de agrement; 

➢ Prevederile cap. 4. – Criterii de eligibilitate și selecție din Ghidul Solicitantului 
POR 2014-2020 - Condiții Specifice de Accesare a Fondurilor în cadrul Apelului de 
Proiecte nr. P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni - cod apel POR/180/8/2;  

➢ Prevederile art.23 alin.(2), lit.f) și g) , art.42, art.45 și art.46 alin.(1) din  Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

➢ Prevederile art.6 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.64/2009 
privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea 
acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea 
nr.362/2009, cu modificările și completările ulterioare;  

➢ Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.23/02.02.2018 cu privire la 
aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021. 



În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.b),  art.97, alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 
alin.(2)  lit.d) și art.115 alin.(1)  lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare  

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 
 Art.1. Se aprobă proiectul  “Dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul  
Spitalului Județean de Urgență Slatina” în vederea finanțării acestuia în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, prioritatea de investiții 
8.1, Obiectiv specific 8.2, Operațiunea B, apelul de proiecte nr. 
P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni - cod apel POR/180/8/2. 
 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Dotarea Unității de Primiri 
Urgențe din cadrul  Spitalului Județean de Urgență Slatina”, în sumă  de 
4.341.244,95 lei (inclusiv TVA). 

 
Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Consiliului Județean Olt, 

reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția 
de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 86.824,91  lei , reprezentând 
cofinanțarea proiectului. 

 
Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului „Dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul  Spitalului 
Județean de Urgență Slatina”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se 
vor asigura din bugetul propriu al Consiliului Județean Olt.  

 
Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării 

proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu al corecţiilor ce pot fi identificate în 
procedura de verificare a achiziţiei. 

 
Art.6. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt să semneze toate 

actele necesare şi contractul de finanţare în numele Consiliului Județean Olt. 
 
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică  Direcţiei Economice, Buget-Finanțe, 

Serviciului dezvoltare regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt,  pentru aducere la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, 
precum şi Instituţiei Prefectului – judeţul  Olt. 

 
                 PREŞEDINTE,  

Marius OPRESCU  
 
      Contrasemnează,  
Secretarul  Judeţului, 
Marinela-Elena ILIE    

 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 23 de voturi “pentru” și 8 abțineri  
Slatina,  28 februarie    2018 
Nr. 34 

                                                     
/L.D. ( 2 ex.)  


