
                 

 

 

 

 

 

     

 

 
 
  

HOTĂRÂRE  
cu privire la: aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea  

ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina”  și a 
cheltuielilor legate de proiect 

 
 
PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ   
Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională 
COMPONENTA: 12 - Sănătate 
INVESTIȚIA: 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești 
Investiția specifică: I1.3 Unități de asistență medicală ambulatorie 
Apel de proiecte: MS-0013 
 
Având în vedere: 
➢ Referatul de aprobare nr. 10425/20.09.2022 al Președintelui Consiliului Județean 

Olt; 
➢ raportul nr. 10429/20.09.2022 al  Serviciului Dezvoltare Regională;  
➢ Avizul  nr.10714/27.09.2022  al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-

finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat; 
➢ Avizul nr. 10694/27.09.2022 al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
➢ Avizul nr. 10706/27.09.2022 al Comisiei pentru organizarea și dezvoltarea 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie și protecția mediului, conservarea 
monumentelor istorice și de arhitectură; 

➢ Prevederile Secțiunii 2–Informații despre apelul de proiecte și a Secțiunii 3-Etapele 
de derulare ale unui proiect din Ghidul Beneficiarului în cadrul Apelurilor de Proiecte 
– Cod Apel: MS-0013 întocmit de Ministerul Sănătății; 

➢ Prevederile art. 44 și art. 45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 
cu modificările și 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. 21/28.01.2022 cu privire la  
aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2022 și estimări pe anii 2023-2025, cu 
rectificările ulterioare,  
 
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. b) și lit. d), alin.(5) lit. c), art.182 

alin.(1) și (4) coroborat cu art.139 alin.(1) și alin.(3) lit. d) și art.196 alin.(1) lit. a) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre. 
 

 Art.1. Se aprobă proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea  ambulatoriului 
din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina” în vederea finanțării acestuia în 
cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - Componenta 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 „Reabilitarea, modernizarea și 
dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina”, în cuantum  
de 70.844.539,67  lei (inclusiv TVA). 

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Consiliului Județean Olt, 
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului. 

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 
implementării proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea  ambulatoriului 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 Planul 
Național de Redresare și Reziliență.  

Art.6. Se certifică valoarea de 124.821 consultații de tip ambulatoriu 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: 
Adresa nr.2142/02.02.2022 a Ministerului Sănătății. 

Art.7. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt să semneze toate 
actele necesare și contractul de finanțare în numele Consiliului Județean Olt. 

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget-Finanțe, 
Serviciului Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Olt, pentru aducere la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt, 
precum și Instituției Prefectului – Județul  Olt. 

 
 

 PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU  

 
 
 
       Contrasemnează,  

Secretarul  General al Județului, 
Marinela-Elena ILIE    

 
 

Slatina, 29.09.2022 
Nr. 137 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 de voturi “pentru” . 
 
 
 
                                                       

/L.D. ( 2 ex.)  


