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PROIECT  
Nr.138/20.09.2022 

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; 
➢ 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. 
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 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. 

 
 

                   INIŢIATOR, 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU  
 
         
 
 
 
 
 
 
            AVIZAT,  

Secretarul  General al Județului, 
Marinela-Elena ILIE  

 
 

 
 
 
                                                       

L.D/L.D. ( 2 ex.)  
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                                               REFERAT DE APROBARE  
la Proiectul de 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 al României (PNRR) este documentul 
strategic al României care fundamentează prioritățile de reformă și domeniile de investiții 
pentru aplicarea Mecanismului de redresare și reziliență - MRR la nivel național. Sursa de 
finanțare este reprezentată de fondurile alocate pentru România în cadrul Mecanismului 
de redresare și reziliență, aprobat prin Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului 
European și al Consiliului. Scopul final al PNRR este să accelereze implementarea 
reformelor sustenabile și a investițiilor publice conexe, respectiv asigurarea ameliorării 
stării economiei naționale după criza generată de COVID-19, creșterea economică și 
crearea de locuri de muncă necesare pentru incluziunea forței de muncă, sprijinirea 
tranziției verzi și a celei digitale pentru promovarea creșterii durabile.  

În vederea accesării surselor de finanțare din Planul Național de Redresare și 
Reziliență - Componenta 12 – Sănătate - Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale 
prespitalicești - Investiția specifică  I1.3 Unități de asistență medicală ambulatorie, 
Consiliul Județean Olt a identificat proiecte prioritare ce vor constitui baza unui portofoliu 
de investiții promovate în vederea atragerii finanțărilor nerambursabile,  cu impact 
favorabil asupra dezvoltării economice, sociale, durabile și echilibrate a județului Olt  și cu 
un grad ridicat de maturitate. 

Unul dintre aceste proiecte identificate este „Reabilitarea, modernizarea și 
dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina”.  Proiectul 
va fi depus în cadrul Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta 12 – 
Sănătate - Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești - Investiția 
specifică I1.3 Unități de asistență medicală ambulatorie. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă integrarea serviciilor medicale 

pentru asigurarea accesului egal și echitabil și pentru a asigura continuitatea de îngrijiri. 

Obiective specifice ale proiectului: 
- Reabilitarea și modernizarea spațiilor aferente ambulatoriului din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Slatina;   
- Îmbunătățirea accesibilității spațiilor pentru serviciile medicale și căile de acces; 
- Dotarea infrastructurii ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență 

Slatina  cu echipamente specifice și mobilier medical. 
Conform prevederilor pct. 3.2-Dosarul de finanțare din Ghidul Beneficiarului în 

cadrul Apelurilor de Proiecte – Cod Apel: MS-0013 întocmit de Ministerul Sănătății în 
dosarul care va fi depus în vederea finanțării proiectului „Reabilitarea, modernizarea și 
dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina” în cadrul 
Planului Național de Redresare și Reziliență - Componenta 12 – Sănătate - Investiția 1. 
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Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești - Investiția specifică I1.3 Unități de 
asistență medicală ambulatorie, apelul de proiecte MS-0013 trebuie să existe cu titlu 
obligatoriu și hotărârea de aprobare a proiectului. 

     Potrivit dispozițiilor art. 44 alin. (1) și (4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, documentațiile tehnico-economice 
ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din 
bugetele locale, precum şi ale celor finanțate din împrumuturi interne şi externe, 
contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de 
către autoritățile deliberative.  

     Ordonatorii principali de credite, pe propria răspundere, aprobă valoarea fiecărui 
obiectiv de investiții nou sau în continuare, indiferent de sursele de finanțare ori de 
competența de aprobare a acestora. 

     La 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 se prevede că în bugetele beneficiarilor care au calitatea de 
ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind sumele necesare finanțării valorii totale 
a proiectelor proprii, precum și a proiectelor ai căror beneficiari sunt entități finanțate 
integral din bugetele acestora.  

     Față de cele prezentate prin proiectul de hotărâre se propun: 
-  aprobarea proiectului „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; 
- aprobarea valorii totale a proiectului în cuantum  de 70.844.539,67 lei (inclusiv TVA); 
- aprobarea contribuției proprii în proiect a Consiliului Județean Olt, reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului. 

     Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul 
propriu al Consiliului Județean Olt.  

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.2142/2.02.2022 
a Ministerului Sănătății.  

     De asemenea se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării 
proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din Planul Național 
de Redresare și Reziliență. 

     Proiectul de Hotărâre mai propune împuternicirea Președintelui Consiliului 
Județean Olt  pentru semnarea  tuturor actelor necesare și a contractului de finanțare în 
numele Consiliului Județean Olt. 

Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale și propun 
aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 

INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT  

Marius OPRESCU  
 
 
 
 
 
 

 
L.D/L.D./2 ex. 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
Serviciul dezvoltare regională  
Nr. 10429/20.09.2022 
 
         AVIZAT,                                                                                  AVIZAT, 
  VICEPREȘEDINTE,                     VICEPREȘEDINTE, 
 Virgil DELUREANU                      Cătălin-Ionuț IVAN 

 
 
 

 
RAPORT, 

la Proiectul de Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitarea, 
modernizarea și dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Slatina” și a cheltuielilor legate de proiect 

 

 

 

     În vederea accesării surselor de finanțare din Planul Național de Redresare 
și Reziliență - Componenta 12 – Sănătate - Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii 
medicale prespitalicești - Investiția specifică  I1.3 Unități de asistență medicală 
ambulatorie, Consiliul Județean Olt a identificat proiecte prioritare ce vor constitui 
baza unui portofoliu de investiții promovate în vederea atragerii finanțărilor 
nerambursabile,  cu impact favorabil asupra dezvoltării economice, sociale, 
durabile și echilibrate a județului Olt  și cu un grad ridicat de maturitate.  

Unul dintre aceste proiecte identificate este „Reabilitarea, modernizarea și 

dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina”.  

Proiectul va fi depus în cadrul Planul Național de Redresare și Reziliență - 

Componenta 12 – Sănătate - Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale 

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

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă integrarea serviciilor 

medicale pentru asigurarea accesului egal și echitabil și pentru a asigura 

continuitatea de îngrijiri. 

Obiective specifice ale proiectului : 
- Reabilitarea și modernizarea spațiilor aferente ambulatoriului din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Slatina;   
- Îmbunătățirea accesibilității spațiilor pentru serviciile medicale și căile de 

acces; 
- Dotarea infrastructurii ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de 

Urgență Slatina  cu echipamente specifice și mobilier medical. 
Conform prevederilor pct. 3.2-Dosarul de finanțare din Ghidul Beneficiarului 

în cadrul Apelurilor de Proiecte – Cod Apel: MS-0013 întocmit de Ministerul 
Sănătății în dosarul care va fi depus în vederea finanțării proiectului „Reabilitarea, 
modernizarea și dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență 
Slatina” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - Componenta 12 – 
Sănătate - Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești - 
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Investiția specifică I1.3 Unități de asistență medicală ambulatorie, apelul de 
proiecte MS-0013 trebuie să existe cu titlu obligatoriu și hotărârea de aprobare a 
proiectului. 

     Potrivit dispozițiilor art. 44 alin. (1) și (4) din Legea nr.273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, documentațiile 
tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură 
integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din 
împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile 
administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative.  

     Ordonatorii principali de credite, pe propria răspundere, aprobă valoarea 
fiecărui obiectiv de investiții nou sau în continuare, indiferent de sursele de 
finanțare ori de competența de aprobare a acestora. 

     La 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, se prevede că în bugetele beneficiarilor care 
au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind sumele necesare 
finanțării valorii totale a proiectelor proprii, precum și a proiectelor ai căror 
beneficiari sunt entități finanțate integral din bugetele acestora.  

     Față de cele prezentate prin proiectul de hotărâre se propun: 
-  aprobarea proiectului „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; 
- aprobarea valorii totale a proiectului în cuantum  de 70.844.539,67 lei (inclusiv 
TVA); 
- aprobarea contribuției proprii în proiect a Consiliului Județean Olt, reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului. 

     Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 
implementării proiectului, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se 
vor asigura din bugetul propriu al Consiliului Județean Olt.  

     De asemenea se vor asigura toate resursele financiare necesare 
implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor 
din Planul Național de Redresare și Reziliență. 

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.  

     Proiectul de Hotărâre mai propune împuternicirea Președintelui Consiliului 
Județean Olt  pentru semnarea  tuturor actelor necesare și a contractului de 
finanțare în numele Consiliului Județean Olt. 

    Proiectul de Hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale și 
propunem aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 
 
Șef serviciu juridic-contencios,             Șef serviciu dezvoltare regională, 

           Alin - George RUȚĂ                                        Daniela LUNGU 
 
 
 

L.D./L.D./2 ex. 


