CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI

TARGU LAPU$

privind aprobarea pafiicipirii ca partener a Spitalului OrA;enesc Targu Ldput in cadrul proiectelor
" AMB Asigurarea accesului la senicii de sandtate in regim ambulatoriu pentru populaliajudelului
Maramure;" 9i ''UPU ImbunAdlirea accesului popula;iei dinjudetele Sdlaj Si Maramures la
seNiciile medicale de urgenti"

Consiliul Local al ora;ului Tdrgu Ldpug, intrunit in iedinla sa din data de 2?.09.2018;
in baza proiectului de hoterarc iniliat de d1. primar a1 Oragului Tdrgu LAput, Mitru Lete;
Analizind Referatul de specialitate nr.10530/2018 intocmit de Spitalul oriqenesc Tg.Ldpuq;
Tinand cont de Prevederile Ghiduiui Solicitantului Programului Operalional 2014-2020
POW2018/8/8.1.A,/8.2.8/1/7 regiuni
Nefinalizate, cod apel POR 420/8, Axa prioritard
Dezvoltarea infrastructudi sanitare gi sociale, Prioritatea de investilii
Investilii in
infrastructuile sanitare gi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional 9i local.
reducand inegalitelile in ceea ce prive;te starea de sanatate gi promovand incluziunea sociald prin
imbunetelirea accesului la senicii sociale, cuhurale ti de recreere, precum gi de trccerca de la
serviciile institufionale, la servicii prestate de conunitdli; Operaliunea 8.1.A Ambulatorii,
Operaiiunea 8.2-B ( apel de proiecte nefinalizate);
Potivit Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul saneulii, cu modificirile 5i
completarile ulterioare;
Avend in vedere H.C.L. .50/2010 privind trecerea in subordinea Consiliului local al
ora;ului Tg. Ldpug a managementului asisten{ei n'redicale acoldate Spitalului od$enesc Tg. Lapuf:
Luand in considerare Proiectul "AMB Asiguraea accesului la servicii de sanatate in regim
ambulatoriu pentru populatia judelului Maramure;". cod SMIS 125515-261ai c5rui lider de proiect
este Ministerul Sdnetdtii: .
Lu6nd in considerare Proiectul "UPU lmbundtdlirea accesului populaliei dinjudelele Sdlaj
qi Maramureg la serviciile medicale de urgenta" cod SMIS 125513-888 al cArui lider de proiect este
Ministerul Sandtdtiir
Potrivit prevederilor Legii nr.27312006 privind finanleie pubiice locale, cu modificdrile ;i
completarile ulterioare;
in baza Regulamentului (UE) n1.1303/2013 a Parlamentului European 9i al Cosiliului din
17 decemblie 2013 de stabilire a unor dispozilii cornune privind Fondul european de dezvoltare
regionald, Fondul social eurcpean. Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare
rurala gi Fondul eurcpean pentru pescLrii gi afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE)

-

8.1.

I-

m. 1080/2006;
Confom H.c.R. m.399/2015 privind regulile de eligibilitare a cheltuielilor efectuate iil
cadrul operaliunilor finantate plin Fondul european de dezvoltare regionald, Fondul social european
Fondul de coeziune 2014-2020:'
AvAnd in vedere avizul secretarului orafului Si al comisiilor de specialitate;
in temeiul preve<Jerilor art.36 alin.(2) lit."d", alin.(6) lit."a', pct.3, art.45. din Legea
nr.2l5l2001 a administrliei publice locale. republicatd cu modificdrile $i completerile ulterioare,

ti

HOTARASTE:
At!-L. - S. aprobd paniciparea Spitalului ordqenesc Trirgu Lapu$ ca partener in cadrul
proiectului 'AMB Asigurarea accesului la servicii de sanAtate 'in regim ambulatoriu pentru
populalia judelului Maramureg". proiect finanlat in cadrul Programului Opemlional Regional 20142020, Proiecte nefinalizate, Axa prioritare- 8, Prioritatea de invesrilii 8.1, Opemliunea 8.1.A
Ambulatorii gi Openliunea 8.2.8 - ..UPU lmbunatatirea accesului populabei din judelele Silai si

-

Maramureglaserviciilemedica]edeurgen!i,.'apeldeproiectecutitluPoR/2018/8/8'1'A'l8.2.BlIl.7

regiul

Nefinalizate.
Art.2. Se aproba valoarea totala a cheltujeiilor Spitalului Ordqenesc Tfugu Lipug in

-

.074.4i lej inclusiv TVA (cheltuieli eligibile), in cadrul proiectului "AMB
judelului
"uuntu,o-iil41
A.igu.u."u accesului la servicii <le sanetate in regim ambulatoriu pentru populalia
Maramureg".

Se aproba contdbulia proprie a Spitalului Ord;enesc- Targu Ldpu$ in proiect'
in cadrul
respectiv 2 70 din vaioarea eligibili, in cuantum de 6821.49 lei' reprezentand cofinanlarea
oro!""tutui "AMB Asigurarei accesr-tlui la servicii de sandtate in regim ambulatoriu pentru
popL alia judelului Maramureg".
,q..t.f. Se aprobi valoarea totala a cheltuielilor Spitalului Oratenesc Tdrgu Ldpuq in

Arr.3.

'

-

-

66.053,13 lei inclusiv TVA (cheltuieli eligibile). in cadrul proiectului "uPU
de
"uantu.-d"
imbundtitirea abcesului populaliei din judelele S6laj 9i Maramure; la serviciile medicale
ulgenla" .
" A",.5. - Se aproba contribulia proprie a Spitalului ora$enesc- T6rgu Ldpq in proiect'
in cadrul
resDectiv 2 o/o din valoarea eligibild, in cuantum de 1 321,06 lei, reprezentand cofinanlarea
nlolectului "UPU imbundtitiiea accesului populaliei din judeleie Salaj 9i Maramuret la serviciile
medicale de urgenli.
Oragenesc T6rgu Ldpug'
At!6- -- Se aprobd toate cheltuielile necesale pentu Spitalul
p"nt* i.1-L"r1tu,"a proiectului "AMB Asigurarea accesului la servicii de sendtate in regim
a
ambulatoriu pentu populalia judelulul Maramureg "' in condiliile rambursdrii ultedoare
in
valoare
cheltuielilor eiigibile din instrumellte srructumle, respectiv 980% din cheltuielile eligibile
de 334.252.94 lei.

-

Se aprobd toate cheltuielile necesare pentru Spitalul Ordgenesc Targu Laput'
judelele Salaj $i
pentru imffientarea pioiectului "UPU imbundtdgirea accesultti popula;iei din
'1.,t***"g la serviciile medicale de urgenfd", in conditiiie rambursdrii ultetioare a cheltuielilol
gg% din cheltuielile eligibile in valoare de 64.132,0',7
eligibile din instrumente structurale, rcspectiv

Art.7.

lei.

4I!& -

Se aproba finanlarea tuttlror cheltlrielilor pentru Spitalul Ordtenesc Targu Lapug'

in
cheltuieli ce pot interveni pe parcursul derulilii proiectului, cu scopul implementErii acestuia
bune condi!ii.
ti mentenanla pentu aparatum medicala
lytl - Se aprobd toate clleltuielile de intrelinere
de spitalul oratenesc Targu Ldpug' pe
proiectuiui
achiziliona-taie cate unitatea sanitara in cadrui
toatd durata de valabilitate a contractului de finanfare'

Art.10. - in cazul in care proiectul nu va fi finanlat in cadrul Proiectului Operalional
R"gionul-o14-2020, Proiecte nefinalizate. Axa priorihra 8' P oritatea de investilii 8 1
Anbulatorii. Prioritatea de investilji 8.2 - UPU apel de proiecte cu titlul
prczenta'
POW2018/8/8.1.A/8.2.B/1/7 regiuni Nelinalizate. conform aprobdrii angajate prin
Hotadrea de Consiliu local i9i inceteaza aplicabilitatea
AILL!. Cu ducerea la indeplinire a plevederilor prezentei hotereri se incredinteaza
Spitalul Oratenesc Targu LdPug
Art.D - Prezenta hotal;re 'e comunica:
Primarului oraqului Targu LdPu$;
Biroului administratiei publice locale:
Spitalului ordtenesc Tg Ldpus;
Arhitectuluj 9e1:
Compartimentuluiinvestifii;
Biroului venituli. financiar - conlabil:
elulLli Maramuref .
Instituliei

-

-

-
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