Q
ROMANI

..

._.. _L._ .,. . . _
/:.:.)

i!N"i14.,4,F,--1.F

.

mANIA
Jur)E-rAN

f

C

CONSILIUL JUDETEAN IAL MITA
Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

t:m

,,
*1820TH I

web: www.cicnet.ro

Slobozia - Plata Revoiutiei Nr.

......._,...._

e-mail: cji@cicnetro

V■ rz

(AIM

irvinar

R4R SIMTEX
c PM en

0

lie...m.xsysserp

ISW1001

PROIECT DE HOTAARE NR.
pentru modificarea Hoteirtirii Consiliului Judetean Ialomita nr. 11346.10.2018 privind aprobarea
realiz ării proiectului „Reabilitarea, tnodernizarea i dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului
Judetean de Urge* Slobozia" şi a cheltuielilor legate de project
Consiliul Judeţean
- Referatul de aprobare nr.4.21+ /2021 .09.2021 al Preşedintelui Consiliului
din
Judetean Ialomita,
Examinand:
Hotărarea Consiliului Jude ţean Ialomita nr. 113/16.10.2018 privind aprobarea realiz ării
proiectului „Reabilitarea, modemizarea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judetean de
Urgentă Slobozia" şi a cheltuielilor legate de_proiect;
Raportul de specialitate nr.aue /2021 din Z9 .09.2021 al Direcţiei Investiţii
Servicii Publice;
- Avizul nr.
/2021 din
.09.2021 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
Avizul nr.
/2021 din
.09.2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regional ă, protecţia mediului şi turism,
In conformitate Cu:
- prevederile Ghidului Solicitantului Conditii Generale de accesare a fondurilor pentru Axa
prioritară 8 — Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investi ţii 8.1- Investiţii in
infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional şi local,
reducand inegalit ăţile in ceea cc prive şte starea de s ănătate şi promovand incluziunea social ă prin
imbunătătirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile
instituţionale la serviciile prestate de comunit ăţi, Obiectivul Specific 8.1 — Cre şterea accesibilit ăţi
serviciilor de s ănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, in special pentru zonele s ărace şi izolate,
Operaţiunea A — Ambulatorii, P0R12018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni — Cod Apel POR/266/8, din cadrul
Programului Operational Regional 2014-2020;
- prevederile Ordonan ţei Guvemului nr. 15/2021 privind reglementarea unor m ăsuri fiscalb ugetare;
- prevederile Ordinului nr. 1336/2021 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice
Administratiei pentru aprobarea metodologiei in vederea punerii in aplicare a Ordonan ţei Guvemului nr.
15/2021 privind reglernentarea unor m ăsuri fiscal-bugetare prin ajustarea pre ţurilor aferente materialelor
de constructii pentru contractele de achizi ţie publică/contractele sectoriale de lucr ări finanţate prin POR
2014-2020;
prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Ordonanţa de Urge* a Guvemului nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu complet ările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicat ă;
prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa aprobat
prin Hotărarea Consiliului Jude ţean Ialomita nr. 46/30.03.2021, cu modific ările i complearile ulterioare,
In temeiul art. 196 alin.(1) lit, a) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu complet ările ulterioare,
tolecnoll
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HOT Ă R Ă $TE:
Art.I Hotărarea Consiliului Judeţean Ialomiţ a nr. 113/16.10.2018 privind aprobarea realiz ării
proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de
Urge* Slobozia" şi a cheltuielilor legate de project Sc modified d -upd cum urmeaz ă:
1. La articolul 2, alineatele (1) şi (2) se modified şi vor avea urm ătorul euprins:
"(1) Se aprobci valoarea totarei a proiectului preveizut la art. 1 in cuantwn de 18.450.220,58 lei
cu TVA.
(2) Se aprobei contributia proprie a Consiliului Juderean Icdomita la finantarea pro iectului, in
valoare de 7.963.485,58 lei cu TVA, cornpusei din 214.015,00 lei cu TVA, reprezenkind 2% din valoarea
totalei eligibilei a proiectului ş i 7.749.470,58 lei cu TVA cheltuieli neeligibile ale proiectului."
2. Articolul 3 se modifieă şi va avea urm ătorul euprins:
"Art.3 Sc imputernicayte domnul Marian PAVEL - Pre ş'edintele Consiliului Judetean Ialomita semneze docurnentatia aferentet proiectului, in situatiile mentionate de Ghidul Solicitantului, precum şi
Declaratia de angajament preveizută în anexa nr. 2 care face parte integrantel din prezenta hordreire."
3. Anexele nr. 1 şi nr.2 se modified şi se inlocuiesc cu Anexele nr. 1 şi nr. 2 care fac parte
integrantă din prezenta hotdrare.

Art.II Prin grija Secretarului general al judeţului Ialomiţa, prezenta hot ărare se va comunica, spre
ducere la indeplinire, Direc ţiei Investiţii şi Servicii Publice, Diree ţiei Buget Finanţe, Direcţiei
Patrimoniu i, spre ştiintd, Instituţiei Prefectului — Jude ţul Ialomiţa, urmand să fie publicată pe site-ul
Consiliului Judeţean Ialomiţa, seeţiunea "Monitorul Oficial al Judeţului".

PREMDINTE
MARIAN PAVEL

AVIZAT,
Seeretarul general judeţului Ialotniţa
Adrian Robert IONESCU
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la Hotărdrea CJ Ialorriiţa nr.

BUGETUL CERERII DE FINANTARE
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7 CAP1TOLUL 7 Cheltuieli cu auditul pentru project

SMIHROSIERM EliMill 10 W9111.14

1

ig.21111NOWERIlligilt

13 - 952 ,00

13952,00

TOTAL CAPITOL 7
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TOTAL GENERAL

3.992.226,89

1.708.523,11

10.700.750,00

6.540.441,01

1.209.029,57

7.749.470,58

18.450.220,58
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SURSE DE FINANTARE A PROLECTULLI
NR. CRT.

SURSE DE FINANTARE
Valoarea totalE a cererii de finantare, din care :

18.450.220,58

a.
b.

Valoarea totala neeligibil ă, inclusiv TVA aferent
Valoarea totala eligibil ă, inclusiv TVA aferent

7.749.470,58
10.700.750,00

11

Contributia proprie, din care :

7.963.485,58

a.
b.

Contribu-tia solicitanttllui la chekuieli cligibile , inclusiv TVA
aferent
Cot-101.1)0a solicitantului la chekuieli neeligibile, inclusiv TVA
aferent

214.015,00
7.749.470,58

A SISTENTA FINANCIARi NERANIRURSABILA
10.486.735,00

III
SOLICITATi

BRAILOIU
CRISTIAN

Digitay signed by
BRAILOIU CRISTIAN
Date: 2021.09.29
20:04:43 +03'00'
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Programul OpergionaE Regional 2014-2020
Ghidul SoHcitantutui - Condi ţii specifice de accesare a forldurilor în cadrui apeturitor de prolecte
POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUN[
POR72018/8/8.1/8.1.A/1/ 11'1
Anexa 4
Mai 2018

Declaratie de angajament
Pentru solicitant individual sau membrii al parteneriatului.

-model standardSubsemnatul MARIAN PAVEL, CNP
, posesor al Cl seria
. nr.
eliberat ă de SPCLEP Slobozia, in calitate de reprezentant legal - Preşedinte al Consiliului
Judetean latomita,
Solicitant de finantare pentru proiectut „Reabilitarea, modern izarea si dotarea
ambulatoriului din cadrul Spitalului Judetean de Urge* Slobozia" pentru care am
depus prezenta Cerere de finan ţ are
Mă angajez ca Unitatea Administrativ Teritorial ă JUDETUL IALOMITA
•

S ă asigure contributia proprie respectiv 214,015.00 lei, reprezentand 2% din
vatoarea eligibil ă a proiectului, conform cererii de finanpre

•

Să finanteze toate costurite neeligibile (inclusiv costurite conexe) aferente
proiectutui,
Să asigure resursete financiare necesare implement ă rii optime a proiectului în
condi ţiile rambursă rii utterioare a cheltuietilor eligibile din instrumente
structurale,

•

S ă prezinte, ta momentut contract ării, hot ă rarea de aprobare a proiectutui in
conforrnitate cu ultimul buget rezultat in urma evalu ă rii tehnice şi financiare in
care s ă se mentioneze sumete ce imp1ic contributia solicitantutui ta chettuieli
eligibile ş i neeligibile aferente proiectului,
S ă mentin ă proprietatea imobilutui reabilitat/modernizat/extinsidotat (unde este
malt), a echipamentetor/dot ăritor achizitionate, dup ă caz i natura activit ăţii
pentru care s-a acordat finantare ş i să nu ipotecheze, cu exceptia situatiitor
prev ăzute in contractul de finantare, pe o perioad ă de cet putin 5 (cinci ani) ant de
La efectuarea pt ătli finale in cadrut contractutui de finantare,

•

în cazut in care va primi finantare din POR 2014-2020 pentru proiecte de investitii,
pe perioada de durabilitate a proiectutui, trebuie:
•

s5 mentin ă investitia realizat ă (asigurand mentenanta şi serv!ciite
asociate necesarej .

•

să nu reatizeze o modificare asupra calit ătii de proprietar at
infrastructurii/echipamentelor/dot ă ritor,
deck
'in
condi ţlite
prevăzute în contractut de finantare;

•

să nu realizeze o modificare substantlal ă care afecteaz ă natura,
obiectivele sau conditiite de realizare şi care ar determina
subminarea obiectivetor initiate ale investitiei.

Programul Operational Regional 2014-2020
Ghidul Solicitantului CondiVi specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte
POR/2018/8/8.1/8.1.4/1/ 7 REGIUNI
POR/2018/8/8.1 /8.1. 4/1/ ITI
Anexa 4
Mai 2018

respecte, pe durata preg ătirii şi implement ării proiectutui, prevederite
legistaţiei comunitare şi naţ ionale în domeniut dezvolt ării durabile, egatit ăţ ii de
şanse i nediscrimin ă rii i egatit ăţii de gen .

•

Să

•

Să
asigure
accesibitizarea
corespunz ă toare
a
spaţiutui/spa ţiitor
reabititate/modernizate/extinse/dotate, obiect at proiectutui, prin men ţionarea în
cerin ţele documenta ţiitor de achizi ţie/de proiectare din caietut de sarcini pentru
reatizarea proiectutui tehnic, respectarea prevederitor na ţionate i europene
apticabile in vigoare l .
se asigure Cu privire la pretuarea i respectarea recomand ă ritor din cadrut
raportului de audit energetic in etapete urm ătoare de proiectare şi executare ate
proiectului, în vederea reatiz ării performan ţetor energetice minime impuse de
legista ţia naţional ă şi european ă apticabil ă , in vigoare 2 .

•

•

Să respecte, pe perioada de durabilitate a contractutui, urm ătoarete condi ţ ii:

O să nu se afte in stare de fatiment
o să nu fie in dificultate, în conformitate cu prevederite Regulamentutui (UE)
nr. 651/2014 at Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii

I

Dintre reglement ă rite europene şi nationate relevante incidente, mention ă m:
•

•
•

art. 7 at Regutamentutui (LIE) nr. 1303/2013 al partamentutui european i al consitiutui din
17 decembrie 2013 de stabitire a unor dispozitii comune privind Fondut european de
dezvottare regionat ă , Fondul social european, Fondut de coeziune, Fondut european agricol
pentru dezvottare rurat ă şi Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime, precum şi
de stabitire a unor dispozi ţii generate privind Fondut european de dezvottare regionat ă ,
Fondut social european, Fondut de coeziune şi Fondut european pentru pescuit şi afaceri
maritime şi de abrogare a Regulamentutui (CE) nr. 1083/2006 al Consitiutui,
capitolui IV Accesibilitate din Legea 448 din 2006 privind protec ţia şi promovarea
drepturitor persoanelor cu dizabilit ăţi,
Ordinut Nr. 189 din 2013 pentru aprobarea reglement ării tehnice "Normativ privind
adaptarea ct ădiritor civite şi spatiutui urban La nevoile individuate ale persoancior cu
handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000"

2 Reglement ă rile europene ş i nationale relevante incidente:
•
Directive 2010/31/UE a parlamentului european ş i a conslliului din 19 mai 2010 privind
performer* energetic ă a cl ă dirilor,
Regulamentul Delegat nr. 244/2012 de completare a Directivei 2010/31/UE a Parlamentului
European ş i a Consiliului privind performanta energetic ă a cl ă dirilor prin stabilirea unui cadru
metodologic comparativ de calcul al nivelurilor optime, din punctul de vedere al costurilor, ale
cerintelor minime de performant ă energetic ă a cl ă dirilor si a elementelor acestora,
Legea 372/2005 privind performanta energetic ă a cl ă dirilor ş i legislatia subsecvent ă inclusiv
Ordinul nr. 3.152 din 15 octombrie 2013 pentru aprobarea Procedurii de control al statului cu privire la
aplicarea unitar ă a prevederilor legale privind performanta energetic ă a cl ădirilor ş i inspectia
sistemelor de incă lzire/climatizare indicativ PCC 001-2013.

2

Programul Opera;ional Regional 2014-2020
Ghidut Soiicitantului - Cond4lispecifice de accesare a fondurilor Tncadrul apelurilor de profecte
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Mai 2018

de ajutoare compatibile cu piata intern ă in aplicarea articolelor 107 şi 108
din tratat.
o să nu fi fost g ăsit vinovat printr-o hot ără re judec ă toreasc ă definitivă pentru
comiterea unei fraude/infrac ţiuni referitoare la obtinerea şi utilizarea
fondurilor europene ş i/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora,
In conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr.
286/2009, cu modific ă rile şi cornplet ă rile utterioare.
o (Unde este cazul) s ă de ţină dreptul legal de a desf ăşura activit ăţile
prevăzute In cadrul proiectutui.
. S ă notifice 01/AMPOR asupra oric ă rei situatii, eveniment on modificare care
afecteaz ă sau ar putea afecta respectarea conditillor de eligibilitate aplicabile
mentionate In Ghidul solicitantutui (general şi specific) In termen de cel mutt 5 zile
lucrătoare de la luarea la cuno ştint ă a situaţiei respective.

Nume, prenume reprezentant legal: MARIAN PAVEL
Semn ătură reprezentant legal:
Data:
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotiiriire pentru modificarea Hot ărdrii Consiliului Jude ţean Ialomita
nr. 113/16.10.2018 privind aprobarea realiz ări proiectului „Reabilitarea, modernizarea
dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judelean de Urge* Slobozia"
şi a cheituielilor legate de proiect
Prin proiectul de hotărare supus dezbaterji se propune modificarea Hot ărării Consiljului
Judetean Ialomita nr. 113/16.10.2018 privind aprobarea realjz ării proiectuluj „Reabilitarea,
modernizarea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judetean de Urgent ă Slobozia" şi
a cheltuielilor legate de project.
În cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014 — 2020, Axa prioritar ă 8 Dezvoltarea infrastructurii sanjtare si sociale, Consiliul Tudetean Ialomi ţa a ineheiat un contract
de finantare nerambursabil ă pentru realjzarea obiectivuluj de investitii „Reabilitarea,
modernjzarea i dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judetean de Urgent ă Slobozia".
Odată cu aprobarea realiz ării proiectului, conform Ghidului solicjtantului, au fost aprobate
datele de natur ă financiard ale acestuia, cuprinse in bugetul general al proiectului. Printre aceste
date se reg ăseşte valoarea total ă, valoarea neeligibil ă i contributia proprie a Consiliului
Judetean
In cursul derul ării contractului de finantare, in luna septembrie 2021, organele centrale
cu atribuţij in domeniul fondurilor structural; pentru a tine seama de once crestere sau
diminuare a costului materialelor pe baza e ăruja s-a fundamentat pre ţul acestuia, au emis
Ordonanta Guvernului nr. 15/2021, respectiv Ordinul 1336/2021 al Ministerului Dezvolt ării,
Lucrărilor Publiee i Administratjei. Prin aceste acte normative au fost aduse modific ări maj ore
in ceea ce prive şte ajustarea pre ţurilor aferente materialelor de constructij pentru contractele de
achizitie public ă. Ajustarea se realizeaz ă la fiecare soljcitare de plat ă, pe intreaga perioad ă de
derulare a contractului, exclusjv pentru restu1 r ămas de executat. Contractantul din cadrul
proiectului, SC Constructii Erba şu SA, a inaintat Consiliului Judetean Ialomita o solicitare de
ajustare a valorii aferente cheltuielilor cu materialele prin aplicarea indicilor de cost in
constructii pentru costul materialelor.
In conformjtate cu metodologia de punere in aplicare a OG nr. 15/2021, aprobat ă prin
Ordinul 1336/2021 al Mjnisterului Dezvolt ării, Lucr ărilor Publice si Administratiei, devizul
general al obiectivului de investitji i indicatorii tehnico-economici initiali au fost aetualizati cu
coeficientii de ajustare, motiv pentru care, prjn proiectul de hot ărăre se propune modificarea
Hotărării Consiljului Judetean Ialomi ţa nr. 113/16.10.2018 in ceea cc priveste valoarea total ă a
proiectului, valoarea nee łigibilă i contributia proprie a Consiliului Judetean Ialomita.
De asemenea, este imputernicit Pre şedintele Consiljului Judetean Ialomita semneze
documentatia aferent ă proiectului, in situa ţiile mentionate de Ghidul Solicitantului, precum şi
Declaratia de angajament.
stacoiopooL
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În raportul de specialitate al direc ţiei tehnice din cadrul aparatului de specialitate
Consiliului Judeţean Ialomiţa si in anexele ce inso ţesc proiectul de hot ărke sunt prezentate
detaliat noile valori ale cheltuielilor aferente obiectivului de investitii.
Constatănd că sunt indeplinite condiţiile de legalitate şi oportunitate, propun Consiliului
Judetean Ialomita adoptarea hot ărărli in forma si conţinutul prezentate in proiect.
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RAPORT

la proiectul de hot ăr ăre privind modificarea Hot ărării Consiliului Judetean Ialomita nr.
113/16.10.2018 de aprobare a realiz ării proiectului: „Reabilitarea, modernizarea i dotarea
Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judetean de Urgen$ Slobozia" 0

a cheltulelilor legate

de proiect cu modific ările ulterioare

Unitatea Administrativ Teritorial ă a depus spre finantare din fonduri europene, prin
Programul Operational Regional 2014-2020 / Axa prioritar ă 8 — Dezvoltarea infrastructurii
sanitare şi sociale, Prioritatea de investitii 8.1 — Investi ţii in infrastructurile sanitare şi sociale
care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional şi local, reduc ăncl inegalităţile in ceea ce
priveşţe starea de s ănătate şi promovănd incluziunea social ă prin imbunătătirea accesului la
serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile institutionale la
serviciile prostate de comunit ăţi, Obiectivul Specific 8.1- Cre şterea accesibilit ăţii serviciilor de
sănătate, comunitare şi a color de nivel secundar, in special pentru zonele s ăraee i izolate,
Operatiunea A - Ambulatorii.
Proiectul a fost admis la finantare jar in data de 10.12.2019 a fost semnat contractul de
fmantare nr. 4993/10.12.2019.
Ca urmare a schimb ărilor legislative reglementate prin Ordonan ţa Guvernului nr 15/2021
privind reglementarea unor m ăsuri fiscal — bugetare, precum i Ordin -ul nr. 1336/21.09.2021
pentru aprobarea metotologiei in vederea punerii în aplicare a Ordonantei Guvernului nr.
1512021 privind reglementarea unor m ăsuri fiscale bugetare prin ajustarea preturiior aferente
materialelor de constructii pentru contractele de achizitie public ă/contractelor sectoriale de
lucrări finantate prin Programul Operational Regional 2014-2020, se impun ajust ări la preţul
materialelor de constructii.
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Potrivit prevederilor Oridunului MDLPA nr. 1336/21.092021 valoarea sumelor cu care
unnează a se ajusta contractul de executie de luer ări aferent costului materialelor de constructie
pentru proiectele finantate prin POR 2014 — 2020 se poate suporta din economiile proiectului,
din cheltuieli diverse ş i neprevăzute sau in situaţia in care aceste categorii stint indisponibile se
va majora cuantumul cheltuielilor neeligibile.
Intrucat la acest moment in bugetul proiectului nu exist ă economii, iar sumele de la
capitolul diverse si neprev ăzute sunt epuizate, suma de 960.213,50 lei va fi suportat ă din bugetul
judeţului Ialomiţa ca şi cheltuial ă neeligibil ă.
In confonnitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finan ţele publice locale,
propunem Consiliului Judetean Ialomita modificarea art.2 care va avea urm ătorul conţinut:

•

Valoarea total ă a proiectului, inclusiv TVA aferent: 18.450.220,58 lei conform

bugetului actualizat, ata şat anexa nr.1 (valoarea total ă a proiectului se ajusteaz ă cu 960.213,50 lei
inclusiv TVA fat ă de valoarea initial ă a proiectului in cuantum de 17.490.00'7,08 inclusiv TVA)
•

Valoarea totală eligibilă, inclusiv TVA aferent:

10.700.750,00 lei (rămane

neschimbată conform contractului de finantare)
•

Valoarea totală neeligibil ă, inclusiv TVA aferent: 7.749.470,58 lei (contributia

cheltuielilor neeligibile a fost ajustat ă Cu 960.213,50 lei inclusiv TVA ca unnare a actualiz ării
bugetului proiectului, in conformitate cu devizul general actualizat).
•

Contributia proprie, inclusiv TVA: 7.963.485,58 lei din care contributia de 2% a

solicitantului la cheltuielile eligibile, inclusiv TVA: 214.015,00 lei, jar contribu ţia solicitantului
la cheltuielile neeligibile, inclusiv TVA: 7.749.470,58 lei.
•

Asistentă financiară nerambursabill solicitat ă, inclusiv TVA: 10.486.735,00 lei

(rămâne neschimbat ă conform contractului de finantare).
În raport cu modificarea sumelor detaliate mai sus se va actualiza in mod corespunz ător
anexa 1 la Hot ărarea Consiliului Judetean Ialomita or. 113/16.10.2018 cu modific ările şi
completările ulterioare, cuprinzand bugetul proiectului pe surse de finantare.
Totodată solicitantul, respectiv Judetul Ialomi ţa trebuie s ă imputemicească pe
reprezentantul s ău legal să semneze documentatia aferent ă proiectului, in situaţiile menţionate de
Ghidul Solicitantului precum şi Declaratia de Angajament prev ăzută in anexa or. 2, care
inlocuieşte declaratia din Anexa 2 de la HCT 113/16.10.2018.
Fată de cele mai sus men ţionate, propunem spre aprobare Consiliului Judetean Ialomi ţa
adoptarea proiectului de hotarare privind modificarea Hot ărarii Consiliului Judetean Ialomi ţa or.
113/16.10.2018 de aprobare a realiz ării proiectului: „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea
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Ambulatoriului din cadrul Spitalulut Judetean de Urgengi Slobozia" şi a cheltuielilor legate de
project cu modific ările ulterioare.
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