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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 20
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 76 din

27.04.2021 privind aprobarea proiectului de finanţare pentru achiziţionarea unui

autoclav de prelucrare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală a

instituţiilor medico-sanitare publice din Raionul Nisporeni, Republica Moldova

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean lalomița nr. 76 din 27.04.2021 privind

aprobarea proiectului de finanţare pentru achiziționarea unui autoclav de prelucrare a

deșeurilor rezultate din activitatea medicală a instituțiilor medico-sanitare publice din Raionul

Nisporeni, Republica Moldova;

- adresa nr. 158 din 26.08.2021 a Președintelui Raionului Nisporeni din Republica

Moldova;

- Referatul de aprobare nr. 2044(ahdin 26 .08.2021 al Preşedintelui Consiliului

Judeţean lalomiţa,

Examinând :

- Raportul de specialitate nr. Da]aZ din 2. .08.2021al Direcţiei Coordonare

Organizare;

 

 

- Avizul nr. /2021 - ___ din .2021 al Comisiei juridice, de disciplină,

drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;

- Avizul nr. /2021 - ___ din .2021 al Comisiei pentru muncă, sănătate,

asistenţă socială şi familie,

În conformitate cu:
- prevederile art. 89 alin. (14) și alin. (15) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernuluinr.

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 3511 din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările

și completările ulterioare;

- prevederile Ordinului comun al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice

şi al ministrului finanţelor publice nr. 1120/1030/2014 pentru aprobarea procedurii de finanţare

prevăzute la art. 3541 din Legea finanţelor publice nr. 273/2006 cu modificările și completările

ulterioare;

- prevederile Hotărârii Consoliului Județean Ialomiţa nr. 70 din 27.04.2021 privind

aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2021,

Consiliul Judetean Ialomita
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- prevederile art. 59, art. 60 și art. 61 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare;

- prevederile art. 45, art.46 și art. 47 din Regulament de organizare şi funcţionare a

Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 46 din

30.03.2021, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞITE:

Art.l Obiectul acordului de finanțare prevăzut la art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean

lalomiţa nr. 76 din 27.04.2021 privind aprobarea proiectului de finanţare pentru achiziţionarea

unui autoclav de prelucrare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală a instituţiilor medico-

sanitare publice din Raionul Nisporeni, Republica Moldova, se completează cu achiziționarea

consumabilelor "Kit de mentenanţăpreventivă și operațională” și "Kit de piese de schimb”.

Art.Il Art. 1 al Acordului de finanțare prevăzut în anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean

lalomiţa nr. 76 din 27.04.2021 se modifică și completează și va avea următorul conţinut:

” Părţile convin finanțarea în comun a implementării proiectului de finanțare pentru

achiziționarea unui autoclav de prelucrare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală a

instituțiilor medico-sanitare publice din Raionul Nisporeni, Republica Moldova și a
SI

consumabilelor “Kit de mentenanţă preventivă și operațională” și “Kit de piese de schimb”.

Art.Ill Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 76 din

27.04.2021, rămân în vigoare.

Art. IV Se împuternicește domnul Marian PAVEL, președintele Consiliului Judeţean

lalomița, să semneze actul adiţional la Acordul de finanţare nr. 10210/2021-J din 27.04.2021 /

36 din 27.04.2021 încheiat între Judeţul Ialomiţa şi Raionul Nisporeni din Republica Moldova

Art.V Prin grija Secretarului General al Judeţului lalomița, prezenta hotărâre se

comunică, spre ducerela îndeplinire, Președintelui Raionului Nisporeni din Republica Moldova,

Direcției Coordonare Organizare și Direcţiei Buget Finanţe din cadrul Consiliului Judeţean

lalomiţa și, spre știință, Instituţiei Prefectului — Judeţul Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-

ul Consiliului Judeţean lalomiţa — Secțiunea "Monitorul Oficial al Judeţului”.

PREŞEDINTE

MARIAN PAVEL

Avizat,

Secretarul General al judeţului Ialomiţa,

Adrian-Robert IONESCU
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REFERAT DE APROBARE

al proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărării Consiliului Judeţean Ialomița

nr. 76 din 27.04.2021 privind aprobarea proiectului de finanţare pentru achiziţionarea unui

autoclav de prelucrare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală a

instituțiilor medico-sanitare publice din Raionul Nisporeni, Republica Moldova

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune aprobarea modificarea și completarea

Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 76 din 27.04.2021 privind aprobarea proiectului de finanţare

pentru achiziționarea unui autoclav de prelucrare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală a

instituţiilor medico-sanitare publice din Raionul Nisporeni, Republica Moldova.

În temeiul prevederilor art. 89 alin. 15 din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019

privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ale art. 3511 din Legea

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile

Ordinului comun al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului finanţelor

publice nr. 1120/1030/2014 pentru aprobarea procedurii de finanţare prevăzute la art. 3511 din Legea

finanţelor publice nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare și în baza Înţelegerii de

cooperare aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 53/26.04.2018, a Deciziei Consiliului

Raional Nisporeni nr. 1/18 din 04.02.2021 şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.76 din

27.04.2021 a fost încheiat Acordul de finanţare nr. 10210/2021-J din 27.04.2021 / 36 din 27.04.2021.

În urma derulării procedurilor de achiziţie publică a autoclavului de prelucrare a deșeurilor

rezultate din activitatea medicală a instituţiilor medico- sanitare publice din Raionul Nisporeni a fost

desemnată o ofertă căţtigătoare în valoare de 104.147 euro, în condiţiile în care suma alocată în bugetși

aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 76 din 27.04.2021 este de 119.462 euro.

În aceste condiţii, a intervenit oportunitatea procurării unui Kit de mentenanţă preventivă și

operaţională și a unui set de kituri piese de schimb, necesare pentru funcţionarea în condiţii optime a

acestui autoclav pentru prelucrarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală a Spitalului Raionului

Nisporeni, a căror valoare este de 11.570 euro.

Prin adresa nr. 158 din 26.08.2021, Președintele Raionului Nisporeni ne propune modificarea și

completarea obiectivului acordului de finanțare pentru achiziționarea consumabilelor “Kit de

mentenanţă preventivă și operaţională” și “Kit de piese de schimb” pentru buna funcţionare a

incineratorului achiziționat pentru distrugerea deșeurilor medicale, cu precizarea că suma prevăzută în

acordul de finanţare asigură achiziţionarea consumabilelor.

Având în vedere cele de mai sus și faptul că sănătatea reprezintă un domeniu prioritar al

activităţii Consiliului Raional Nisporeni, în scopul asigurării funcţionării îndelungate a incineratorului

Instituţiei Medico-sanitare Publice Spitalul Raional Nisporeni propunem completarea obiectivului

acordului de finanţare cu materialele consumabile solicitate și încheierea unui act adiţional la acordul de

finanțare conform prevederilor legale în vigoare.

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile de necesitate şi oportunitate, propun Consiliului

Judeţean Ialomiţa adoptarea hotărârii în formaşi conţinutul prezentate în proiect.

PREŞEDINTE

Consiliul Judetean Ialomita MARIAN PAVEL
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Redactat

Teodorescu Gabriela - Virginia
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Direcţia Coordonare Organizare Nr. 20 4472/2021 2. din DE 09.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean

Ialomiţa nr. 76 din 27.04.2021 privind aprobareaproiectului de finanțare pentru
achiziţionarea unui autoclav de prelucrare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală a

instituţiilor medico-sanitare publice din Raionul Nisporeni, Republica Moldova

Având în vedere:
- adresa nr. 158 din 26.08.2021 a Preşedintelui Raionului Nisporeni din Republica

Moldova prin care se propune modificarea şi completarea obiectului acordului de finanțare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 76 din 27.04.2021 privind

aprobarea proiectului de finanţare pentru achiziţionarea unui autoclav de prelucrare a deșeurilor
rezultate din activitatea medicală a instituțiilor medico-sanitare publice din Raionul Nisporeni,

Republica Moldova;

- acordul de finanţare nr. 10210/2021-J din 27.04.2021 / 36 din 27.04.2021 încheiat între
Judeţul Ialomiţa şi Raionul Nisporeni din Republica Moldova;

- prevederile art. 89 alin. (14) şi alin. (15) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 351 din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;

- prevederile Ordinului comun al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice
şi al ministrului finanţelor publice nr. 1120/1030/2014 pentru aprobarea procedurii de finanțare
prevăzute la art. 351 din Legea finanțelor publice nr. 273/2006 cu modificările şi completările

ulterioare;

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 70 din 27.04.2021 privind
aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2021;

- faptul că din valoarea totală a proiectului de 119.462 euro, din care Raionul Nisporeni
asigură suma de 17.920 euro, iar Judeţul Ialomița alocă suma de 101.542 euro se poate
achiziționa incineratorul pentru prelucrarea deşeurilor medicale și consumabilele "Kit de
mentenanţă preventivă şi operaţională” și "Kit de piese de schimb”, fără depășirea sumei alocate,
constatăm că proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate, adoptarea sa urmând a se
realiza cu majoritatea absolută, conform prevederilor Codului administrativ.

DIRECTOR EXECUTIV D.C.O.,
IONICA BAICOIANU

Consiliul Judetean lalomita
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    par Sima la otTa

n, 20,04 Dlui MARIAN PAVEL
A0d„ziueoz| Preşedinte al Consiliului Județean Ialomiţa

nr. __!să.
din£august 2021

Stimate dle Președinte,

sunt extrem de onoratde atitudinea și promptitudinea de care daţi dovadă în context de colaborare, prietenie

şi dezvoltare a relaţiilor dintre noi,reflectate în Înțelegerea de Cooperare şi nu doar.

Luând în calcul consecutivitatea evenimentelor desfăşuratestabilite pe procedură şi corectitudine, venim cu

o explicaţie a acestora, precum şi importanța, necesitateași aplicarealorîn continuare, rezultând la un final

bine determinat și cu funcţionalitatea integră a dispozitivului medical, atât de necesar instituțiilor de

sănătate.

Astfel, Vă aducemia cunoştinţă, măsuriie întreprinse, în vederea achiziţionării dispozitivului şi respectării

legislaţiei în vigoare, după cum urmează:

La data de 01.06.2021 a fost publicat anunţul de participare la licitaţia de achiziţie a dispozitivului în

Buletinului Achiziţiilor Publice din Republica Moldova, unde au fost publicatecriteriile de selectare de „ce!

mai mic pret” Şi caracteristicile tehnice a dispozitivului.

La 02.07.2021 s-a desfăşuratlicitaţia la care au participat 4 operatori economici care au oferit modele de

dispozitive şi preţul acestora, după cum urmează:

1. SRL,,Medist-Group”a oferit dispozitiv de modelul „NEWSTER NW 5”cu preţul de 2 154, 00 mln.

lei MDL

2. SRL „Ericon” — „Gient” — 2 157,06 mln. lei MDL

3, SRL ,„GBG-MLD” — 2 160, 00 mln.lei MDL

4. SRL,„ANCOTEC - SISTEM” — 2 220 mln.lei MDL

La data de 09.07.2021, urmare evaluării ofertelor, Grupul de lucru pentru achiziţii publice al Consiliului

raional, a decis acceptarea ofertei oferită de SRL „GBG-MLD”,acesta întrunind cerințele tehnice specificate

în Anunţul de participare.

Decizia Grupului de lucru pentru achiziţii publice a fost contestată la data de 19.07.2021, de către ofertantul

SRL „Medist-Group”şi de către SRL. „ANCOTEC - SISTEM”. Contestaţiile au fost înaintate către Agenţia

Naţională Pentru Soluţionarea Contestaţiilor, care, urmare examinării au fost respinse, ca fiind neîntemeiate

(Decizia nr. 03D-565-21 din 13.08.2021).

Consiliul Judetean Ialomita

A
      



Astfel, având în vedere decizia Agenţiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor, Consiliul raional a

încheiat Contractul de Achiziţie a dispozitivului de prelucrare a deşeurilor rezultate în urma activităţii

medicale cu SRL „GBG-MLD”cupreţul în mărime de 2 160, 00 mln. lei MDL, inclusiv TVA,la cursul

de 20,74 lei per EURO constituie echivalentul a 104 147 EURO,acestafiind acceptat și publicat în Buletinul

Achiziţiilor Publice.

Ținând cont de cele menţionate, reieșind din faptul ca s-a bazat pe criteriile de selectare de „ce/ mai mic

preț” și caracteristicile tehnice a dispozitivului, valoarea bunului fiind acceptată în mărime de 2 160, 00

mln. lei MDL, echivalentul a 104 147 EURO şireieşind din solicitarea Instituţiei Medico-Sanitare Publice

Spitalul Raional Nisporeni a apărut oportunitatea procurării şi consumabilelor pentru acest dispozitiv, ceia

ce va permite funcționarea durabilă și îndelungată a acestuia.

În acest sens, intervenim respectuos de a modifica şi completa Acordul de finanțare, aprobat prin Hotărârea

Consiliului Judeţean Ialomiţa la 27.04.2021, după cum urmează:

- Art. l „Obiectul acordului de finanţare”va fi completat cu sintagma„și a consumabilelor necesare

pentrufuncționarea durabilă a acestuia” şi va avea următorul conţinut:

„Părţile convinfinanțarea în comun a implementării proiectului definanțare pentru achiziționarea

unui autoclav de prelucrare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală a instituţiilor medico-

sanitare publice din Raionul Nisporeni, Republica Moldova și a consumabilelor necesare pentru

functionarea durabilă a acestuia”

- Art. 3 „Valoarea proiectului” va fi modificată suma aprobată iniţial 101 542 EURO cu suma de 98

395 EURO

Modificarea art. | şi 3 prevede includerea cheltuielile necesare pentru procurarea consumabilelor care

conţin, conform specificaţiei, 1 set de kituri de mentenanţă preventivă şi operaționalăși 1 set de kituri piese

de schimb, având în vedere că valoarea acestora se încadrează în bugetul aprobat anterior prin Hotărârea

sus-menționată şi ne permite acest lucru.

Suma de achiziționare a consumabilelor conform Contractului constituie 239 970 lei MDL, la cursul de

20,74 lei per EURO echivalentula 11, 570 EUR.

În context, având în vedere cele sus-menţionate, valoarea totală a proiectului constituie 115 717 EUR,

inclusiv;

- 104, 147 EUR — valoareadispozitivului;

- 11,570 EUR -— valoarea consumabilelor

Din care:

- 98,395 EUR- contribuţia Consiliului Judeţean Ialomița

- 17,322 EUR - contribuţia Consiliului raional Nisporeni

Decizia Consiliului raional Nisporeni nr. 1/18 din 04 februarie 2021 „Cu privire la aprobarea

implementării proiectului de finanţare pentru achiziționarea unui autoclav de prelucrare a deșeurilor
rezultate din activitatea medicală a IMSP din raion” va fi modificată la următoarea ședință ordinară a
Consiliului raional din luna septembrie curent.
Cu deosebit respect,

Președintele raionului Vasile MĂRCUŢĂ


