ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 07.09.2018
privind aprobarea unei cofinanţări pentru S.M.U. Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 16534 din 06.09.2018 iniţiată de
către domnul Lucian – Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman şi raportul
de specialitate nr. 16536 din 06.09.2018 al Biroului Juridic-Contencios;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 07.09.2018 al Comisiei bugetfinanţe, precum, avizul favorabil nr. ___ din 07.09.2018 al Comisiei juridice,
precum şi avizul de legalitate nr. ____ din 07.09.2018 al Secretarului
Municipiului Roman;
Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006R privind reforma în
domeniul sănătăţii;
În temeiul art. 36, alin. (9), al art. 45 şi al art. 115, alin. (1), lit. b) din
Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE:
Art. l. Se aprobă cofinanţarea, cu suma de 70 mii lei din bugetul local al
municipiului Roman pe anul 2018, pentru dotarea cu aparatură și echipamente
medicale a Spitalului Municipal de Urgență Roman.
Art. 2. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija
Secretarului Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
_______________

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1
www.primariaroman.ro
Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
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Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 16534 din 06.09.2017

primar@primariaroman.ro

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei cofinanţări
pentru S.M.U. Roman
Prin H.C.L. nr. 11 din 31.01.2018 s-a aprobat cofinanțarea pentru Spitalul
Municipal de Urgență Roman, în cotă de cel puțin 10% din valoarea totală a
finanțării acordate de Ministerul Sănătății pentru această instituție sanitară, în
limita fondurilor alocate de la bugetul local, pentru anul 2018.
Prin adresa nr. 8176/22.08.2018, Ministerul Sănătății prin Direcția
Generală Economică a comunicat Direcției de Sănătate Publică a Județului
Neamț, cuantumul fondurilor alocate din venituri proprii (accize) pe anul 2018
pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în
urgență de sănătate repartizate către Spitalul Municipal de Urgență Roman, în
cuantum de 692 mii lei.
Prin adresa nr. 8176/29.08.2018 Direcția de Sănătate Publică a Județului
Neamț ne-a comunicat suma alocată de Ministerul Sănătății pentru dotarea cu
aparatură și echipamente medicale a Spitalului Municipal de Urgență Roman.
Având în vedere faptul că prin H.C.L. nr. 11 din 31.01.2018 s-a aprobat
cofinanțarea pentru Spitalul Municipal de Urgență Roman, în cotă de cel puțin
10% din valoarea totală a acesteia, iar art. 2, alin. (2) din H.C.L. nr. 11 din
31.10.2018 prevede că sumele ce reprezintă cuantumul fiecărei cofinanțări
urmează să fie supuse aprobării Consiliului Local Roman, după aprobarea
acestora de către Ministerul Sănătății, se impune aprobarea cofinanțării cu suma
de 70 mii lei, pentru aparatură medicală și echipamente de comunicații în
urgență pentru SMU Roman.
Luând în considerare toate aceste aspecte, este pe deplin oportună şi
necesară aprobarea cofinanţării pentru suma propusă a fi alocată din Bugetul
local al municipiului Roman, în anul 2018.
Faţă de cele prezentate mai sus, supun aprobării proiectul de hotărâre aşa
cum a fost prezentat.
Primarul Municipiului Roman
Lucian-Ovidiu MICU
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Emitent: Direcţia Economică şi Biroul Juridic-Contencios
Nr. 16536 din 06.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei cofinanţări
pentru S.M.U. Roman
Din punct de vedere al oportunitaţii:
Prin referatul de necesitate nr. 1479/19.01.2018 se arată, în mod
argumentat, amploarea şi complexitatea activităţii medicale la nivelul Spitalului
Municipal de Urgenţă Roman, precum şi importanţa alocării de către Ministerul
Sănătăţii a unor sume pentru programul de investiţii pe anul 2018.
Spitalul Municipal de Urgenţă Roman asigură servicii medicale pentru
cetăţenii municipiului Roman, precum şi pentru cetăţenii comunelor din
împrejurimi, localităţi cu o populaţie considerabilă.
Argumentele invocate în referatul de necesitate, dar mai ales
responsabilitatea noastră de a sprijini Spitalului Municipal de Urgenţă Roman să
ofere servicii medicale prompte și de calitate, face foarte important acest
demers.
Luând în considerare toate aceste aspecte, este pe deplin oportună şi
necesară aprobarea cofinanţării pentru suma propusă a fi alocată din bugetul
local al municipiului Roman în anul 2018, pentru dotarea cu aparatură și
echipamente medicale a Spitalului Municipal de Urgență Roman.
Din punct de vedere al legalităţii:
Potrivit dispoziţiilor art. 198 din Legea nr. 95/2006R privind reforma în
domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, managerul
spitalului propune aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Roman a
cofinantarii pentru sumele propuse a fi alocate din Bugetul Ministerului
Sănătății în anul 2018.
Faţă de cele prezentate mai sus, supun aprobării proiectul de hotărâre aşa
cum a fost prezentat.
Director Economic,
Ciprian Dorin ALEXANDRU

Biroul Juridic-Contencios,
Raluca CIOMÎRTAN

