
 

 

                                                                  

                                                                     

                                                                       H O T Ă R Â R E  
 

 

privind aprobarea proiectului „Extindere si modernizare ambulatoriul Spitalului de 

Pneumoftiziologie Leamna” în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național 

de Redresare și Reziliență al României Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională din 

cadrul Componentei 12 – Sănătate,  Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale 

prespitalicești, Investiția specifică I1.3. Unități de asistență medicală ambulatorie 
 

  Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară; 

            având în vedere raportul nr. 4426/14.12.2022 al Spitalului de Pneumoftiziologie 

Leamna, referatul de aprobare nr. 35394/15.12.2022 al Direcţiei Afaceri Europene, 

Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanţare Internaţională, raportul de specialitate nr. 

35462/15.12.2022 al Serviciului juridic precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

prevederilor Ghidul beneficiarului pentru „Unități de asistență medicală 

ambulatorie”, în cadrul apelurilor de proiecte – COD APEL: MS-0013, Pilonul V: 

Sănătate și reziliență instituțională din cadrul Componentei 12 – Sănătate,  Investiția I1. 

Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică I1.3. Unități de 

asistență medicală ambulatorie, privind proiectul: „Extindere si modernizare 

ambulatoriul Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna”   

în temeiul art. 173 alin 1 lit. f), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

                                                            

                                                      HOTĂRĂŞTE: 

 

            ART 1. Se aprobă proiectul „Extindere si modernizare ambulatoriul Spitalului 

de Pneumoftiziologie Leamna” în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență al României Pilonul V: Sănătate și reziliență 

instituțională din cadrul Componentei 12 – Sănătate,  Investiția 1. Dezvoltarea 

infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică I1.3. Unități de asistență 

medicală ambulatorie, apelul de proiecte MS-0013. 

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Extindere si modernizare 

ambulatoriul Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna”, în cuantum de 4.102.278,63 

lei fără TVA, respectiv 4.881.711,57  lei, TVA inclus. 

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect de 0,00 lei, reprezentând achitarea 

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului. 

 

    
 

                                      CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 



 

 

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

implementării proiectului „Extindere si modernizare ambulatoriul Spitalului de 

Pneumoftiziologie Leamna”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se 

vor asigura din bugetul propriu al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, din serviciile 

medicale efectuate de către spital și deocontate de către Casa de Asigurări Dolj. 

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

          ART. 6. Se certifică valoarea de 680 prevăzută în cererea de finanțare ca 

reprezentând numărul de prezentări în ambulatoriu în anul 2021, valoare pentru care se 

va depune următorul document „Centralizator morbidităţi în ambulatoriu în perioada 

01.01.2021-31.12.2021”, document atașat la prezenta hotărâre. 

ART 7. Se împuternicește dl. Matei Marius să semneze toate actele necesare şi 

contractul de finanţare în numele Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna şi al 

Partenerului, dacă este cazul.  

ART 8. Direcția Juridică Admnistrație Locală Sectretariat și Spitalul de 

Pneumoftiziologie Leamna vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

ART 9.  Prezenta hotărâre se va comunica în vederea ducerii sale la îndeplinire, 

Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna și domnului Matei Marius. 

 

 

             

              Nr.______                                                Adoptată la data de _____________   

        

 

      PREŞEDINTE,                                                      CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                           SECRETAR GENERAL 

AL JUDEȚULUI, 

 

     DORIN-COSMIN VASILE                             CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ 



 

 

 

 

 

Nr.4426/14.12.2022  

RAPORT 
 

 

CATRE, 

 

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ 

 

 

In vederea depunerii Proiectului “Extindere si modernizare ambulatoriul Spitalului de 

Pneumoftiziologie Leamna” in cadrul PNRR, Investitia Specifica I1.3. Unități de asistență medicală 

ambulatorie, din cadrul Pilonului 5 - Sanatate si Rezilienta Institutionala, Componenta 12 Sanatate, 

conform Ghidului Solicitantului este necesara hotararea de aprobare a proiectului. 

Avand in vedere Instructiunea Ministerului Sanatatii nr.1/ 21 .09.2022 “ Hotararea de aprobare a 

proiectului se va aproba si semna la nivelul Ordonatorului principal de credite si/sau Unitatea 

Administrativ Teritoriala”, Consiliul Judetean fiind ordonatorul principal de credite pentru Spitalul de 

Pneumoftiziologie Leamna. 

Mentionam ca valoarea totala a proiectului eligibila fara TVA este de 4,102,278.63 lei  iar 

valoarea totala eligibila a proiectului cu TVA este de 4,881,711.57 lei. 

Contribuția proprie în proiect a Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna de 0 lei, reprezentând achitarea 

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului. 

Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “ 

Extindere si modernizare ambulatoriul Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna”, pentru implementarea 

proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu al Spitalului de Pneumoftiziologie 

Leamna, din serviciile medicale efectuate de catre spital si deocontate de catre Casa de Asigurari Dolj. 

Se certifică valoarea de 680 prevăzută în  Anexa 1 – cererea de finanțare ca reprezentând numărul 

de prezentări în ambulatoriu în anul 2021, valoarea pentru care se va depune următorul document 

„Centralizator morbiditati in ambulatoriu in perioada 01.01.2021-31.12.2021. 

Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării. 

Se va imputernici Matei Marius să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în 

numele Spitalului de Pneumoftiziologie LEAMNA şi al Partenerului, dacă este cazul. 



 

 

 

In acest sens va rugam sa aprobati Proiectul “Extindere si modernizare ambulatoriul Spitalului de 

Pneumoftiziologie Leamna”, cu valoare totala eligibila fara TVA de 4,102,278.63 lei  si valoarea totala 

eligibila a proiectului cu TVA de 4,881,711.57 lei, total neeligibil fara TVA 0 lei, contributie proprie 0 

lei si cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementarii proiectului, precum si toate informatiile 

prezentate mai sus, prin hotarare de Consiliu Judetean. 

 

Cu stima, 

 

 

MANAGER, 

DR. MATEI MARIUS 

 



 

 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ                                                                 SE APROBĂ 

DIRECŢIA AFACERI EUROPENE,                                                                PREŞEDINTE 

DEZVOLTARE REGIONALĂ,   

PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ                DORIN-COSMIN VASILE 

Nr. 35394/ 15.12.2022 

                                                                                                                                    AVIZAT 

                                                                                                                        DIRECTOR EXECUTIV 

                                                                                                                              MARIAN MECU 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea proiectului „Extindere si modernizare ambulatoriul Spitalului de Pneumoftiziologie 

Leamna” în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României 

Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională din cadrul Componentei 12 – Sănătate,  Investiția 1. Dezvoltarea 

infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică I1.3. Unități de asistență medicală ambulatorie 

 

Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna intenționează să depună proiectul „Extindere si modernizare 

ambulatoriul Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna”, în cadrul cadrul Investiției specifice I1.3. Unități de 

asistență medicală ambulatorie, din cadrul Pilonului V: Sănătate și reziliență instituțională  - Componenta 12: 

Sănătate, Planul Național de Redresare și Reziliență al României. 

Prin raportul Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna nr. 4426/14.12.2022 (atașat), acesta precizează că 

“potrivit Instructiunii Ministerului Sănătății cu nr. 1/21.09.2022, Hotărârea de aprobare a proiectului se va 

aproba și semna la nivelul Ordonatorului principal de credite și/sau Unitatea Administrativ Teritorială”.  

Ținând cont de faptul că instituția noastră este ordonator principal de credite pentru Spitalul de 

Pneumoftiziologie Leamna, este necesară adoptarea unei hotărâri privind aprobarea proiectului. 

Conform raportului Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna nr. 4426/14.12.2022, pentru proiectul  

„Extindere si modernizare ambulatoriul Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna”, valoarea totală eligibilă, 

fără TVA, este de 4.102.278,63 lei,  iar valoarea totală eligibilă cu TVA este de 4.881.711,57 lei. Contribuția 

proprie în proiect a Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna este de 0,00 lei, reprezentând achitarea tuturor 

cheltuielilor neeligibile ale proiectului. De asemenea, sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe 

durata implementării proiectului “Extindere si modernizare ambulatoriul Spitalului de Pneumoftiziologie 

Leamna”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Leamna, din serviciile medicale efectuate de către spital și deocontate de către Casa de 

Asigurari Dolj.  

Pecizăm că, în cadrul aceluiași proiect este necesar  să se asigure toate resursele financiare necesare 

implementării proiectului. 

Conform cerințelor Ghidului beneficiarului pentru „Unități de asistență medicală ambulatorie” din cadrul 

Componentei 12 – Sănătate –  Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Anexa 1 – Cerere 

de finanțare, Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna certifică valoarea de 680 reprezentând numărul de prezentări 

în ambulatoriu în anul 2021, valoarea regăsită în documentul „Centralizator morbiditati in ambulatoriu in 

perioada 01.01.2021-31.12.2021. 

 Regăsim și necesitatea împuternicirii domnului Matei Marius de a semna toate actele necesare şi 

contractul de finanţare în numele Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna şi al Partenerului, dacă este cazul. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat. 

 

 DIRECTOR EXECUTIV,                                                      

  Daniela Baluță                                                                                             

                                                                                                    Întocmit, 

                                                                                                    Ivona Thorwachter                                                



 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr.  35462/15.12.2022                                                                                            VIZAT 

  DIRECTOR EXECUTIV 

             Adriana- Cristina VĂRGATU 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului „Extindere şi 

modernizare ambulatoriul Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna” în vederea 

finanţării acestuia în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţa al 

României Pilonul V: Sănătate şi rezilienţă instituţională din cadrul Componentei 

12 – Sănătate, Investiţia 1.Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitaliceşti, 

Investiţia specifică I1.3. Unităţi de asistenţă medicală ambulatorie 

 

        În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în calitatea 

sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, 

a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Extindere şi modernizare 

ambulatoriul Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna” în vederea finanţării acestuia în cadrul 

Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României Pilonul V: Sănătate şi rezilienţă 

instituţională din cadrul Componeneţei 12 – Sănătate, Investiţia 1.Dezvoltarea infrastructurii 

medicale prespitalicesţi, Investiţia specifică I1.3.Unităţi de asistenţă medicală ambulatorie,  

propus de președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:  

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea proiectului „Extindere şi modernizare 

ambulatoriul Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna” în vederea finanţării acestuia în cadrul 

Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României Pilonul V: Sănătate şi rezilienţă 

instituţională din cadrul Componenţei 12 – Sănătate, Investiţia 1.Dezvoltarea infrastructurii 

medicale prespitaliceşti, Investiţia specifică I1.3.Unităţi de asistenţă medicală ambulatorie  ; 

2)  Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),  

în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre.  

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

-  Ghidul Beneficiarului pentru „Unităţi de asistenţă medicală ambulatorie”,  în cadrul apelurilor 

de proiecte – COD APEL: MS-0013, Pilonul V: Sănătate şi rezilienţă instituţională din cadrul 

Componenţei 12 – Sănătate, Investiţia I1.Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitaliceşti, 

Investiţia I1.3.Unităţi de asistenţă medicală ambulatorie; 

-  art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) si art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

compartimentului juridic: nu este cazul. 

4 )  Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

        AVIZAT,                                                                                          ÎNTOCMIT, 

  Șef Serviciu Juridic                    

Consilier juridic                                                                                                                                                                                                   

       Daiana Stoica                                                                                  Cristina Păduraru 


