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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cofinanţării suportată din bugetul propriu judeţean, pentru 

proiectul ce se va derula între Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna şi 

Ministerul Sănătăţii. 
 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în ședință ordinară,  

având în vedere Referatul de aprobare nr. 31396/16.11.2022 al Direcției 

Economice, Raportul D.J.A.L.S. - Serviciul Juridic, Administraţie Locală nr.    

31670/18.11.2022, precum și avizul comisiilor de specialitate; 

în baza art. 19, art. 41, 67 alin.1 lit. c), art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, a art.190 alin.(1), 

art.198, alin. 1, litera b din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanătății, 

cu modificările și completările ulterioare; 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit.c) și art.182 alin.(1) și art.196 

alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

          Art.  1 – Se aprobă cofinanţarea de 10% din valoarea proiectului “ Dotarea cu 

echipamente medicale / maşini / mijloace de transport / alte categorii echipamente si 

dotări independente” ce se va derula între Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna şi 

Ministerul Sănătăţii. 

          Art. 2 – Direcția Juridică, Administrație Locală, Secretariat, Direcția 

Economică și Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
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REFERAT DE APROBARE  

 a proiectului de hotărâre privind aprobarea cofinanţării suportată din bugetul 

propriu judeţean, pentru proiectul ce se va derula între Ministerul Sănătăţii şi 

Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna. 

 

Cu adresa nr. 4060/08.11.2022 Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, 

instituție subordonată Consiliului Județean Dolj, solicită aprobarea cofinanţării de 

10% din valoarea proiectului de investiţii “Dotarea cu echipamente medicale / 

maşini/ mijloace de transport / alte categorii echipamente şi dotări independente” ce 

urmează a fi depus de către Ministerul Sănătăţii pentru anii 2022-2025. 

Echipamentele şi aparatura medicală, cuprinse în cadrul proiectului de 

investiţii, necesare Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, în valoare estimată de 

5.765.270,00 lei, sunt următoarele: 

                                                                                                                      lei 

Nr. 

crt 

Echipamente/aparatură 

medicală 

Nr. 

buc. 

Secţia/compartimentul Total estimativ 

1. Aparat mobil de radiologie 1 Laborator de radiologie 

şi imagistică medicală 

892.350,00 

2. Sistem Computer tomograf 

64 slice-uri cu reconstrucţie 

1 Laborator de radiologie 

şi imagistică medicală 

3.947.000,00 

3. Ecograf cu sondă liniară, 

convexa şi sectorială 

1 Secţia I, II, III 435.920,00 

4. Videobronhoscop 1 Secţia I, II, III 490.000,00 

 TOTAL   5.765.270,00 

 

În conformitate cu prevederile art. 198, alin. 1, litera b din Legea nr. 95/2006, 

republicată, privind reforma în domeniul sănătăţii, cofinanţarea de 10% din valoarea 

proiectului pentru dotarea cu echipamente şi aparatură medicală, necesare Spitalulul 

de Pneumoftiziologie Leamna, va fi suportată de către Consiliul Judeţean Dolj. 

Faţă de cele prezentate se propune spre aprobare cofinanţarea suportată din 

bugetul propriu judeţean, pentru proiectul derulat de Ministerul Sănătăţii având ca 

partener Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna. 

 

          DIRECTOR EXECUTIV,                                                                                                                                          

       MARIAN MECU                                                                                        

                                                                                               ÎNTOCMIT,  

          PÎRLOG LETIŢIA 
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

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

Nr. 31670/18.11.2022  

            

 

            

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea cofinanţării suportată din bugetul 

propriu judeţean, pentru proiectul ce se va derula între Spitalul de Pneumoftiziologie 

Leamna si Ministerul Sănătăţii 

 

 

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  cofinanţării suportată din bugetul propriu 

judeţean, pentru proiectul ce se va derula între Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna şi 

Ministerul Sănătăţii propus de președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat 

următoarele:  

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea cofinanţării suportată din bugetul propriu 

judeţean, pentru proiectul ce se va derula între Spitalul de Peumoftiziologie Leamna si 

Ministerul Sănătăţii; 

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: 

-  art. 19,  art.  41, art. 67 alin.(1) lit.c) şi art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare;  

-  art. 190 alin.(1) şi art. 198 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, cu modificarile şi completările ulterioare;  

-  art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. c), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G.  

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

2) 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, 

      Şef Serviciu Juridic                                 Consilier Juridic 

          Daiana Stoica                                                                         Cristina Păduraru 




