
          R O M Â N I A                                             

 JUDEŢUL  CONSTANŢA                                            

MUNICIPIUL MEDGIDIA                                                              

     CONSILIUL  LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea proiectului „Dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Medgidia cu 

echipamente și materiale destinate îmbunătățirii actului medical”, a cheltuielilor 
legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului finanțat prin  PNRR, Pilonul V: 

Sănătate și reziliență instituțională, COMPONENTA: 12 – Sănătate, INVESTIȚIA: I 1. 
Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I 1.3 Unități 

de asistența medicală ambulatorie 
 

 
 

Consiliul Local al municipiului Medgidia, cu sediul în municipiul Medgidia, strada Decebal, 
nr. 35, judeţul Constanţa, întrunit legal în ședință ordinară convocată în data de 15 decembrie 
2022, 
 Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre nr. 262/15.12.2022 și inițiativa exprimată în referatul de aprobare al 
primarului municipiului Medgidia nr. 37699/15.12.2022; 

- raportul de specialitate comun al Serviciului proiecte și Direcției economice, întocmit sub nr. 
37639/15.12.2022;  

- Ordinul nr. 2735/2022 privind aprobarea Ghidului beneficiarului pentru investiţia specifică: I1.3. 
Unităţi de asistenţă medicală ambulatorie din cadrul pilonului V: Sănătate şi rezilienţă instituţională 
- componenta 12: Sănătate - investiţia I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitaliceşti; 

- adresa nr. 13940/21.11.2022 din partea Spitalului Municipal Medgidia și înregistrată la sediul 
Primăriei Municipiului Medgidia sub nr. 35.273/21.11.2022 prin care solicită identificarea unei surse 
de finanțare și depunerea aplicației; 

- contractul de consultanță nr. 373/05.12.2022 încheiat cu S.C. Godyris Hope  S.R.L. ce are ca 
obiect Servicii de elaborare si depunere aplicație de finanțare prin Programul Național de 
Redresare și Reziliență, Pilonul V - Sănătate și reziliență instituțională, COMPONENTA: 12 – 
Sănătate, INVESTIȚIA: I1.Dezvoltatrea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică 
I1.3. Unități de asistență medicală ambulatorie, inclusiv consultanță și asistență până la semnarea 
contractului de finanțare; 

- nota de fundamentare nr. 14.831/12.12.2022 pentru proiectul ,,Dotarea ambulatoriului Spitalului 
Municipal Medgidia cu echipamente și materiale destinate îmbunătățirii actului medical”, a 
cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului, în vederea finanțării acestuia 
în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, emisă de către Spitalul Municipal Medgidia.; 

- HCA nr. 26/13.12.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ,,Dotarea 
ambulatoriului Spitalului Municipal Medgidia cu echipamente și materiale destinate îmbunătățirii 
actului medical” finanțat prin  PNRR, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, COMPONENTA: 
12 – Sănătate, INVESTIȚIA: I 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția 
specifică: I 1.3 Unitati de asistenta medicala ambulatorie; 

- transmiterea pe e-mail, în data de 15.12.2022, a cererii de finanțare din partea consultantului; 
- termenul limită de depunere a proiectului, respectiv 16 decembrie 2022, ora 16:00. 
- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

si completările ulterioare; 
- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 (r2) privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative; Avizul Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-
socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, servicii, comerț și 
agricultură(Comisia A) și cel al Comisiei pentru probleme de învățământ, sănătate și familie, 
muncă și protecție socială, activități social – culturale și culte(Comisia D); 



- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 37707/15.12.2022, al compartimentului relații publice și 
presă, referitor la îndeplinirea cerințelor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
     În temeiul art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit.b) și d), coroborate cu cele ale alin.(4) lit. d) și 
alin. (7) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. 
nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 
Art. 1 – Se aprobă proiectul „ Dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Medgidia cu 

echipamente și materiale destinate îmbunătățirii actului medical” și a cheltuielilor legate de proiect, 
în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta: 
I.2 – Sănătate, Investiția I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești Investiția specifică: 
I1.3. Unități de asistență medicală ambulatorie, apelul de proiecte MS-0013, conform Anexei nr. 1 
ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 – Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului ,,Dotarea ambulatoriului Spitalului 
Municipal Medgidia cu echipamente și materiale destinate îmbunătățirii actului medical” în cuantum 
de 15.165.605,14 lei (inclusiv TVA), valoarea neeligibilă a acestuia fiind 2.421.399,14 lei, 
reprezentând valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile, în cazul în care nu sunt cheltuieli 
deductibile și fiind suportată din bugetul de stat. 

Art. 3 – Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului „Dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Medgidia cu echipamente și materiale 
destinate îmbunătățirii actului medical”, se vor asigura din bugetul de venituri și cheltuieli al UAT 
Medgidia. 

Art. 4 – Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului.  
Art. 5 – Se aprobă Acordul de parteneriat cu Spitalul Municipal Medgidia, prevăzut în 

Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 6 – Se împuternicește domnul VRABIE VALENTIN – Primarul Municipiului Medgidia să 

semneze toate actele necesare depunerii proiectului ,, Dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal 
Medgidia cu echipamente și materiale destinate îmbunătățirii actului medical” și contractul de 
finanțare. 

Art. 7 – Se încredințează Primarul Municipiului Medgidia, cu sprijinul Serviciului Proiecte și 
al Direcției economice, în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 Art. 8 – Prezentul act administrativ se comunică Instituției Prefectului Județului Constanța 
pentru control și verificarea legalității, Primarului Municipiului Medgidia, Serviciului proiecte, 
Direcției economice și Spitalului Municipal Medgidia, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și 
compartimentului informatică pentru a fi adus la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul 
Oficial Local. 

 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un număr de 19 voturi pentru din totalul de 19 consilieri 

prezenţi la ședință și 19 consilieri în funcție. 

 
           Red. în 8 ex. Dif: 1 ex. Instituția Prefectului – Județul Constanța; 1 ex. dosar ședință; 1 ex. dosar 

hotărâri; 1 ex. primar; 1 ex. Serviciu proiecte; 1 ex. Direcția economică; 1 ex. Spitalul Municipal Medgidia; 1 
ex. Compartiment informatică.         
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PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

 
 

 ……………………… 
Constantin  ZISU 

 

 

Contrasemnează: 

SECRETAR GENERAL, 

 ……………………… 

Melania  SOLOMON 

 


