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2 ' 7  YIP 	Jo' t 
pentru modificarea Hoteirdrii Consiliului Judelean Ialomita nr. 5/12.01.2021 privind proWarea 

participă ril Spitalului Judeţean de Urge* Slobozia la realizarea proiectului "Creş terea capacitiiiii de 
gestionare a crizel sanitare COVID-19 in cadrul Spitalului Judelean de Urgent(' Slobozia" 

ş i a clieltuielllor legate de project 

Consiliul Judefean Ialomiţa, 
Av find in vedere: 
- Referatul de aprobare nr.14,311AP-P la/0.2021 al Pres'edintelui Consiliului Judeţ ean 

Ialomita, 
Examineind: 
- Nota de fundamentare nr. R1/13055 14.10. 921 a Spitalului Judetean de Urgentă  Slobozia; 
- Raportul de speeictlitate nr.Qt.49.99 Zei 	Ter al Directiei Investitii ş i Servicii Pub lice; 
- Avizul nr. 	 .2021 al Co siei de urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare 

regionald, protecţ ia mediului ş i turism; 
Avizul nr.  

În conformitcde cu 
- prevederile Ghidului Solicitantului din eadrul Programului Operational Infrastructură  Mare 

(POIM) 2014-2020, Axa Prioritard (AP) 9: Protejarea seindteitii populatiei in contextul pandemiei 
cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific (OS) 9.1 Cresterea capacitiitii de gestionare a crizei sanitare 
COV1D-19; 

- Hoteirdrea de Guvern nr. 1090/2021 privind prelungirea steirii de alertei pe teritoriul Romfiniei 
incepiind cu data de 10 octombrie 2021, precum ş i stabilirea mdsurilor care se aplică  pe durata acesteia 
pentru prevenirea ş i cornbaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

prevederile Codului administrativ aprobat prin Ordonanta de urge* a Guvernului nr. 57/2019, 
cu modcdrile ş i completeirile ulterioare; 

prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sac-14H, republicatd, cu modificdrile 
completdrile ulterioare; 

- prevederile Legit nr, 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificdrile ş i completeirile 
ulterioare, 

In temeiul art. 196 al/n. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgentei a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificeirile i completeirile ulterioare, 

HOT4R Ă 4TE: 

Art.I Hot ă rdrea Consiliului Judetean Ialomita nr. 5/12.01,2021 privind aprobarea participdrii 
Spitalului Judetean de Urge* Slobozia la realizarea proiectului "Cresterea eapacităţ ii de gestionare a 
crizei sanitare COVID-19 in cadrul Spitalului Judetean de Urgentei Slobozia" si a cheltuielilor legate de 
pro iect, se modified  dup ă  cum urmeazei; 

1. Articolul 2 se modified va avea urmeitorul cuprins: 

"Art.2 Se aprobd valoarea totald a proiectului prevdzut la art.]) in cuantum de 
13.987.858,14 lei cu TVA." 

PROIECT DE 110141aRE NR._ /
f;.3','.,  

.2021 al Comisiei economico-financiare ş i agriculturd, 
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2. Articolul 3 se modified va avea urmdtorul cuprins: 

"Art. 3(1) Se aprobei valoarea totald eligibilă  a proiectului prevdzut la art.1) in cuantum de 
13.987.858,14 lei cu TVA, din care : 

- 13.919.010,14 lei - unită ti medicate mobile $i dot ă ri aferente; 
- 46.000,00 lei cheltuieli privind managementul de proiect; 

6.188,00 lei — cheltuieli privind infortnarea publicitatea; 
- 16660,00 lei — cheltuieli cu auditul financiar al proiectului. 

(2) In cadrul proiectului menţ ionat la art.]) se vor achiziţ iona: 
• uniteiţ i medicate mobile cu doteirile aferente — 3 unit ăţ i in valoare de 13.919.010.,14 lei; 
b) paturi de terapie intensivei suplimentare — 36 paturi; 
c) unititţ i mobile de tratament compuse din container extensibil cu remorcd de transport si cap 

tractor, cu o capacitate de 12 paturi, dotaki cu unitate de gaz medical pentru fiecare pat (oxigen vid) — 
3 unitdţ i; 

d) ventilator ATI 36 bucei ţ i; 
e) monitor functii vitale — 36 buceiti; 

defibrilator — 3 buceiţ i; 
g) infuzomat — 36 bucei ţ i; 
h) injectomat — 36 budi ţ i. 
(3) Spitcdul Judeţ ean de Urgenţă  Slobozia a va asigurct toate resursele financiare necesare 

implementdrii proiectului ş i, dacd este cazul, din bugetul propriu toate cheltuielile ce pot apă rea pe 
durata de in2plementare a proiectului, altele decdt cele aprobate prin bugetul proiectului. 

(4) Pe durata realizdrii proiectului $i a implementeirii aces tuia se vor respecta prevederile 
legislatiei comunitare ş i naţ ionale în domeniul egalittiţ ii de sanse, nediscrimindrii, protecţ iei mediului, 
eficientei energetice, acliizi ţ ülorpublice ş i ajutorului de stat," 

ArtH Prin grija Secretarului General at Judeţ ului Ialorniţ a, prezenta hoteireire se comunicd, spre 
ducere la indeplinire, Spitcdului Judeţ ean de Urgenţ d Slobozia, Direcţ iei Buget Finanţe, Direcţ iei 
Investi ţ ii Servicii Publice din cadrul Consilitdui Judetean Ialomiţ a ş i Instituţ iei Prefectului — Judetul 
Ialomiţ a, urmdnd a fi publicatei pe site-ul Consiliului Judetean Ialomita — Sec ţ iunea "Monitorul Oficial at 
Judeţ ului". 

PRE,SEDINTE 

MARIAN PAVEL 

AVIZAT, 
Seeretarul general al judeţ ului Ialomiţ a 

Adrian Robert IONESCU 
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REFERAT DE APR  OBARE 
la proiectul de hot ă ră re pentru modifkarea Hot ă riirii Consiliului Judelean Ialomita nr. 5112.01.2021 

privind aprobarea particip ă rii Spitalului Judelean de Urgen ţă  Slobozia la realizarea proieetului 
"CreVerea capacit ă lii de gestionare a erizei sanitare COVID-19 in eadrul Spitalului Jude ţ ean de 

Urgen ţă  SlObozia" ş i a cheltuielilor legate de project 

Prin proiectul de hotă ră re supus dezbaterii se propune Plenului Consiliului Judetean lalornita 
modificarea Hotă ră rii Consiliului Judetean Ialomita nr. 5/12.01.2021 privind aprobarea participă rii 
Spitalului Judetean de Urge* Slobozia la realizarea proiectului "Cresterea capacită tii de gestionare a 
crizei sanitare COVID-19 in cadrul Spitalului Judetean de Urgentă  Slobozia" si a cheltuielilor 
legate de proiect. 

La momentul adopt ă rii hotă reirii a că rei modificare se solicită , s-a ară tat faptul că  Spitalul 
Judetean de Urge* Slobozia a dus la indeplinire cu succes protocoale/procedurile specifice apro bate de 
autorită tile publice centrale implicate in cornbaterea COVID-19. În continuare este nevoie de int ă rirea 
capacită tii de ră spuns si de gestionare a crizei, in vederea aplică rii tuturor mă surilor necesare pentru 
limitarea efectelor ră spandirii virusului, rnai ales că , in prezent, in majoritatea localită tilor din judetul 
lalomita, rata de infectare a depă sit cu mult pragul maximal de 6 la mia de locuitori, considerat pragul 
rosul al infectă rilor. 

Pro iectul in cauziă  a fost depus in cadrul Programului Operational Infrastructură  Mare (POIM) 
2014-2020, Axa Prioritară  (AP) 9: Protejarea să nă tă tii populatiei in contextul pandemiei cauzate de 
COVID-19, Obiectivul Specific (OS) 9.1 Cresterea capacit ă tii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, 
in prezent fiind in procedura de evaluare. În cadrul acestei ettape a evaluă rii s-a cons tatat, pe de o parte, o 
majorare a valorii totale a proiectuhti iar, pe de altă  parte, la solicitarea autorită tii de evaluare, se 
impune a fi cuprins ă  în textul hot ă rárii detalierea bunurilor ce vor fi achizitionate prin acest project. 

Astfel, prin proiectul de hotă rare, ce este insofit de Nota de fUndamentare a managerului Spitalului 
Judetean de Urge* Slobozia, se propune modificarea valorii totale a proiectului ş i includerea tuturor 
bunurilor cc vor rezulta la finalizarea acestuia. 

Constată nd că  sunt indeplinite concliţ iile de legalitate ş i oportunitate, propun Consiliului 
Judelean Ialomita adoptarea hotă rarii in forma si conţ inutul prezentate in proiect. 

Consi iul Jude en  latomita 

III 111111 11 	III , J fl  loopo 03393 Tehnoredactat, 
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RAPORT 
la proiectul de hot ă r ă re pentru modificarea Hot ă r ă rii 	Judetean Ialomita nr. 
5/12.01.2021 privind aprobarea particip ă rii Spitalului Judetean de Urge* Slobozia la 

realizarea projectuluir: "Crqterea capacit ă tii de gestionare a crizei sanitare COVID 19 in cadrul 
Spitalului Jude ţ ean de Urgent ă  Slobozia" 0 a cheltuieljlor legate de project 

În contextul decret ă rii stă rii de urge* ea urmare a epidemiei declansate de COVID 19 care a 
provocat deja o criz ă  sanitară  fă ră  precedent ş i decesul unui num ă r mare de persoane la nivel global 
si in state din Uniunea European ă , printre care ş i România, este necesar s ă  fie asigurate condi ţ iile 
necesare astfel Meat s ă  se ob ţ ină  un ră spuns in timp util ş i eficient al sistemului medical public la 
criza COVID —19. 

Având in vedere faptul c ă  limitarea r ă spandirii virusului, precum ş i a efectelor extrem de 
grave ale acestuia asupra popula ţ iei României, poate Ii realizat ă  doar prin asigurarea disponibilit ăţ ii 
aparaturii ş i dispozitivelor medicate, in special ventilatoare, paturi ş i infrastructura de terapie 
intensivă  suplimentară , dublate de asigurarea necesarului de echipamente specializate de protec ţ ie 
pentru personalul medical ş i pentru efectuarea transportului izolat al persoanelor afectate, este 
necesar dotarea corespunz ă toare a unit ăţ ilor sanitare in care sunt tratate cazurile de infee ţ ie cu virusul 
COVID-19. 

Proiectul:"Crayterea capaciteitii de gestionare a crizei sanitare COVID 19 in cadrul 
Spitalului Jude ţ ean de Urge* Slobozia" a fost depus in cadrul Prograrnului Operational 
Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritarci 9: Protejarea scindteitii populatiei in 
contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1: Cre ş terea capacitcitii de 
gestionare a crizei sanitare COVID-19. 

Pentru proiectele finan ţ ate  în cadrul ptograrnului mai sus men ţ ionat, se asigur ă  fmanţ area 
integral ă  a cheltuielilor eligibile astfel: 

Valoarea maxim ă  a finanţă rii aeordate pentru costurile totale eligibile (FEDR): 100% 

Contribuţ ia eligibil ă  minim ă  a beneficiarului (buget de stat): 0% 

Implementarea proiectului;"Cre ş terea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID 19 
in cadrul Spitalului Jude ţ ean de Urgent ă  Slobozja" va conduce la asigurarea capacit ăţ ii adecvate 
de ingijire ş i tratament a cazurilor de infec ţ ie cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare 
în cadrul Spitalului Jude ţ ean de Urge* Slobozia. Sumele reprezentand alte cheltuieli neeligibile ce 
pot ap ă rea pe durata implement ă ri proiectului, necesare pentru finalizarea proiectului in condi ţ ii 
optime, se asigura din bugetul Spitalului Jude ţ ean de Urgen ţă  Slobozia. 

Avand in vedere adresa nr. R1 13055/14.10.2021 a Spitalului Jude ţ ean de Urgent ă  Slobozia 
precum ş i cerin ţ ele Ghidului Solicitantului- Condi ţ ii specifice de accesare a fondurilor aferent axei 



prioritare mai sus menţ ionate este necesar ă  adoptarea unei hot ă ră ri de Consiliu Judeţ ean pentru 
aprobarea realiz ă rii proiectului ş i a cheltuielilor legate de proiect. 

Valoarea proiectului este dup ă  cum urmeaz ă : 

Valoarea total ă  a proiectului, inclusiv TVA aferent: 13.987.858,14 lei 

Valoarea total ă  eligjbilă , inclusiv TVA aferent: 13.987.858,14 lei din care: 

- 13.919.010,14  lei  —unită ti medicale mobile ş i dot ă ri aferente; 

- 46.000,00 lei —cheltuieli privind managementul de project; 

- 6.188,00 lei —cheltuieli privind informarea  i  publicitatea; 

- 16.660,00 lei —cheltuieli cu auditul financiar al proiectului. 

În cadrul proiectului:"CrWerea capacitatii de gestionare a erizei sanitare COV1D 19 in 
cadrul Spitalului Jude ţ ean de Urgen ţă  Slobozia" se vor achizi ţ iona: 

Unităţ i medicale mobile achizi ţ ionate cu dot ă rile aferente, regiuni de dezvoltare mai pu ţ in 
dezvoltate -3 unit ă ti, in valoare de 13.919.010,14 lei; 

- Numă r de paturi de terapie intensive suplimentare ce vor fi asigurate prin implementarea 
proiectului: 36 paturi; 

- Unit ăţ i mobile de tratament compuse din container extensibil cu remorea de transport ş i cap 
tractor, Cu o capacitate de 12 paturi, dotat ă  cu -unitate de gaz medical pentru fiecare pat (oxigen ş i 
vid); -mobilier medical (inclusiv 12 paturi ATI): 3 buc ă ti; 

- Ventilator An 36 buc ă ti; 

- Monitor furictii vitale: 36 buc ăţ i, 

- Defibrilator: 3 buc ă ti; 

Infuzomat: 36 buc ăţ i; 

- Injectornat: 36 buc ă ti, 

Faţă  de cele prezentate mai sus, suptinem spre analiz ă  Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a 
adoptarea Proiectului de hot ă rare de modificare a Hot ă rarii Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţa nr. 
5/12.01.2021 privind aprobarea par ţ icip ă rii Spitalului Jude ţ ean de Urgen ţă  Slobozia la realizarea 
proiectului:"Creş terea capacităţ ii de gestionare a erizei sanitare COVID 19 in cadrul Spitalului 
Judetean de Urgent ă  Slobozia" ş i a cheltuielilor legate de project. 

DIRECTOR EXECUTIV 
VLAD CRISTIAN 

Ş ef Serviciu 
Stand Mariana 
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