
 

   
                                                                                     

HOTĂRÂRE  
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean 
Olt nr. 137/29.09.2022 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. 12747/17.11.2022 al Președintelui Consiliului Județean 

Olt; 
➢ Raportul comun nr. 12752/17.11.2022 al  Serviciului Dezvoltare Regională și al 

Direcției Economice, Buget-Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Olt;  

➢ Avizul  nr.13008/23.11.2022  al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, 
Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat; 

➢ Avizul nr. 12929/22.11.2022 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, 
Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

➢ Avizul nr. 13003/23.11.2022 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate 
Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

➢ Avizul nr. 13016/23.11.2022 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, 
Activități Sportive și de Agrement; 

➢ Prevederile Secțiunii 2–Informații despre apelul de proiecte și a Secțiunii 3-
Etapele de derulare ale unui proiect din Ghidul beneficiarului pentru investiția 
specifică: I1.3. Unități de asistență medicală ambulatorie din cadrul pilonului V: 
Sănătate și reziliență instituțională - componenta 12: Sănătate - investiția I1. 
Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, aprobat prin Ordinul 
ministrului sănătății      nr. 2735/2022; 

➢ Prevederile Instrucțiunii nr. 1/21.09.2022 emisă de Ministerul Sănătății pentru 
asigurarea unei abordări unitare în vederea derulării I1.3. Unități de asistență 
medicală ambulatorie; 

➢ Devizul general al proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea 
ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina” actualizat în 
data de 17.11.2022; 
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➢ 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), d) și e), alin.(5) lit. c), alin. (7)      

lit. a), art.182 alin.(1) și (4) coroborat cu art.139 alin.(1) și alin.(3) lit. d) și f) 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. I. Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 137/29.09.2022 cu privire la 
aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului din 
cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina” și a cheltuielilor legate de proiect se 
modifică și se completează după cum urmează: 

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 
“Art.2. Se aproba valoarea totală a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și 

dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina”, în 
cuantum  de 25.014.918,70 lei (inclusiv TVA) .” 

2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul 
cuprins: 

    “Art.21. Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat între Județul Olt și Spitalul 
Județean de Urgență Slatina, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.” 
3.  Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 

    “Art.7. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt să semneze 

Acordul de parteneriat, toate actele necesare și contractul de finanțare în numele 

Județului Olt și al parteneriatului.” 
Art. II. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget-Finanțe, 

Serviciului Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Olt și Spitalului Județean de Urgență Slatina 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, 24.11.2022 
Nr. 171 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 de voturi “pentru”. 
                                                       
/L.D. ( 2 ex.)  
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                                             Anexă la Hotararea Consiliului Judetean Olt  nr. 171/24.11.2022 

 

 

 

Acord de Parteneriat 

 

ȋncheiat ȋntre, 

 

JUDEȚUL OLT, cu sediul în Bld. Alexandru Ioan Cuza nr. 14, Municipiul Slatina, județul Olt,         
tel. 0249/431080, fax. 0249/431122, e-mail: cjolt@cjolt.ro , cod fiscal 4394706, reprezentat legal 
prin dl. Oprescu Marius – Președinte al Consiliului Județean Olt,  în calitate de Ordonator 
principal de credite și Lider de parteneriat, denumit ȋn continuare “Solicitant”  

 

și 

 

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENȚĂ SLATINA, cu sediul în Str. Crisan, nr. 5, Municipiul 
Slatina, județul Olt, tel. 0249/418962, fax. 0249/418963, e-mail: secretariat@spjslatina.ro,           
cod fiscal 4394927, reprezentat prin dna. NICOLAE ANGELA  – Manager al Spitalului Județean 
de Urgență Slatina, în calitate de Ordonator terțiar de credite și Partener, denumit ȋn continuare 
“ Unitatea sanitară beneficiară”  

 

denumite ȋn continuare, individual “Parte” şi ȋmpreună “Părţi” 

 

au convenit încheierea prezentului Acord de parteneriat în vederea depunerii, respectiv 
implementării Proiectului ”REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA 
AMBULATORIULUI DIN CADRUL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA” în 
cadrul Investiției specifice I1.3 Unității de asistență medicală ambulatorie, apelul de proiecte       
MS-0013, din cadrul Pilonului V: Sănătate și reziliență instituțională  - Componenta 12: Sănătate, 
Investiția I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Planul Național de Redresare și 
Reziliență al României, după cum urmează: 

Articolul 1 – Scopul și Obiectul Acordului 

1. Prezentul Acord de Parteneriat (denumit ȋn continuare “Acordul”) defineşte drepturile şi 
obligaţiile Părţilor şi stabileşte termenii şi condiţiile colaborării acestora ȋn vederea depunerii și 
implementării Proiectului “REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA 
AMBULATORIULUI DIN CADRUL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA” denumit 
în continuare ”Proiect”. 

2. Prin prezentul Acord, Unitatea sanitară beneficiară (SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENȚĂ 
SLATINA) este de acord ca Solicitantul (JUDEȚUL OLT) să realizeze documentația aferentă 
Proiectului prevăzut la alin. (1) și să încarce Dosarul de finanțare aferent acestuia, în conformitate 
cu Ghidul beneficiarului pentru Investiția specifică I1.3 Unitati de asistență medicală ambulatorie, 
apelul de proiecte MS-0013 din cadrul Pilonului V: Sănătate și reziliență instituțională - 
Componenta 12: Sănătate - Investiția I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Planul 
Național de Redresare și Reziliență al României, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății               
nr. 2735/2022. 

3. Obiectivul Acordului de Parteneriat este de a oferi cadrul juridic în vederea participării la apelul 
de proiecte aferent Investiției Specifice: I1.3 Unitati de asistenta medicala ambulatorie, apelul 
de proiecte MS-0013 cu Proiectul “REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA 
AMBULATORIULUI DIN CADRUL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA”. 
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Articolul 2 – Intrarea ȋn vigoare şi durata  

1. Prezentul Acord întră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți și este valabil până la 
data la care Proiectul prevăzut la art. 1 alin. (1) este implementat, prin îndeplinirea condițiilor 
privind sustenabilitatea și durabilitatea acestuia, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2026. 

2. Prin excepție de la prevederile alin. (1), în situația în care Dosarul de finanțare aferent 
Proiectului nu este aprobat pentru finanțare conform Planului Național de Redresare și Reziliență 
al României, prezentul Acord încetează de drept la data la care acesta este respins.  

Articolul 3 – Principalele roluri şi responsabilităţi ale Părţilor 

1. Părțile vor adopta toate măsurile necesare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în 
vederea asigurării Obiectului prezentului Acord, precum și în vederea îndeplinirii obligațiilor 
acestora.  

2. În vederea îndeplinirii Obiectului prezentului Acord, Părțile vor acționa în conformitate cu  
legislația națională și europeană aplicabilă.  

3. Părțile își vor îndeplini obligațiile care le revin potrivit prezentului Acord cu eficiență, 
transparență și rigurozitate. Acestea se vor informa reciproc cu privire la orice aspect relevant în 
ceea ce privește cooperarea Părților în vederea implementării activităților care urmează a fi 
desfășurate. Acestea vor acționa cu bună-credință, în toate activitățile necesare implementării 
Proiectului, în interesul realizării acestuia cu succes conform Planului Național de Redresare și 
Reziliență al României. 

Art. 4 – Drepturile și Obligaţiile Ordonatorului principal de credite 

1. Ordonatorul principal de credite (JUDEȚUL OLT)  va realiza toate demersurile necesare, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare, în vederea semnării Hotărârii de aprobare a 
Proiectului, prevăzută în Anexa nr. 11 la Ghidul beneficiarului Investiția specifică I1.3 Unitati de 
asistență medicală ambulatorie, apelul de proiecte MS-0013 din cadrul Pilonului V: Sănătate și 
reziliență instituțională - Componenta 12: Sănătate - Investiția I1. Dezvoltarea infrastructurii 
medicale prespitalicești, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 2735/2022, în funcție de 
specificul acestuia. 

Art. 5 – Drepturile și Obligaţiile Solicitantului  

1. Solicitantul (JUDEȚUL OLT) este responsabil de informațiile și documentele aferente Dosarului 
de finanțare aferent Proiectului, în conformitate cu Ghidul beneficiarului Investiția specifică I1.3 
Unitati de asistență medicală ambulatorie, apelul de proiecte MS-0013 din cadrul Pilonului V: 
Sănătate și reziliență instituțională - Componenta 12: Sănătate - Investiția I1. Dezvoltarea 
infrastructurii medicale prespitalicești, Planul Național de Redresare și Reziliență al României, 
aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 2735/2022, precum și în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare.  

2. Solicitantul (JUDEȚUL OLT) este obligat să depună Dosarul de finanțare aferent Proiectului, în 
termenul prevăzut de Ghidul beneficiarului prevăzut la alin. (1).  

3. Solicitantul (JUDEȚUL OLT) este obligat să numească persoane în cadrul unei unități de 
implementare și monitorizare a proiectelor în conformitate cu prevederile Ghidului beneficiarului 
prevăzut la alin. (1). 

4. Solicitantul (JUDEȚUL OLT)  este obligat să respecte toate drepturile și obligațiile aferente 
participării la apelul de proiect aferent Investiției specifice I1.3 Unitati de asistenta medicala 
ambulatorie, apelul de proiecte MS-0013 din cadrul Pilonului V: Sănătate și reziliență instituțională  
- Componenta 12: Sănătate - Investiția I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, 
Planul Național de Redresare și Reziliență al României. 

5. Solicitantul (JUDEȚUL OLT)  are dreptul de a încărca Dosarul de finanțare aferent Proiectului 
pe platforma dedicată apelurilor de proiecte finanțate din Planul Național de Redresare și 
Reziliență al României, https://proiecte.pnrr.gov.ro. 
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Art. 6 – Drepturile și Obligaţiile Unității sanitare beneficiare 

1. Unitatea sanitară beneficiară (SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENTA SLATINA) își rezervă 
dreptul de a verifica informațiile și documentele aferente Dosarului de finanțare întocmit de către 
Solicitant, precum și stadiul de implementare a Proiectului, în vederea îndeplinirii Obiectului 
prezentului Acord.  

Articolul 7 – Dispoziții finale 

1. Orice comunicare între Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Acord, trebuie sa fie 
transmisă în scris. 

2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii. 

3. Comunicările între Părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris 
a primirii comunicării. 

4. Anexele dosarului de finantare fac parte integrantă din prezentul Acord, iar în cazul unor 
neconcordanțe între Anexe și Acord, prevederile celui din urmă vor prevala.   

 

Părțile au convenit să încheie astăzi, ........, la sediul Consiliului Judetean Olt, prezentul Acord, în 
două exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte. 

 

 

Pentru Ordonator principal de credite și Solicitant       Pentru Unitatea sanitară beneficiară  

JUDEȚUL OLT                                                                          SPITALUL JUDEŢEAN DE  

                                                                                                       URGENTA  SLATINA  

 

Președinte al Consiliului Județean Olt                              Manager 

OPRESCU MARIUS                                                           NICOLAE ANGELA                                    

 

 

             Director Executiv                                                   Director Financiar-Contabil 
Direcția Economică, Buget-Finanțe                                  Diana-Gabriela VOICULEȚ                        
          Constanța DUMITRU 
 
 
 
 
           Șef serviciu                                                                           Șef birou                                               
Serviciul Juridic-Contencios                                         Biroul Juridic și Relații Publice 
      Alin-George RUȚĂ                                                        Sebastian Nicolae VLAICU 

 

 

 

             Șef serviciu 
Serviciul Dezvoltarea Regională 
         Daniela LUNGU 


