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R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  

C O N S I L I U L  L O C A L  

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. 91 din 06.07.2011 

 
pentru aprobarea depunerii proiectului “Servicii moderne  

pentru medici şi pacienţi“ şi a cheltuielilor legate de proiect 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

Având în vedere solicitarea înaintată de către Spitalul Municipal de 

Urgenţă Roman cu nr. 11191/17.06.2011 cu privire la depunerea proiectului 

"Servicii moderne pentru medici şi pacienţi" în cadrul liniei de finanţare POS 

CCE, Axa III "Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat 

şi public", Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei 

serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 4 „Susţinerea implementării de 

soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este 

necesar”, alături de Spitalul de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” şi Spitalul Judeţean 

de Urgenţă Piatra Neamţ, în calitate de parteneri, în vederea obţinerii fondurilor 

nerambursabile pentru implementarea unui sistem informatic integrat, la nivelul 

celor 3 instituţii; 

        Examinând expunerea de motive nr. 12047 din 05.07.2011 înaintată de 

către  domnul Laurenţiu Dan Leoreanu - Primarul Municipiului Roman, precum 

şi raportul de specialitate nr. 12048 din 05.07.2011 întocmit de către domnul 

Ovidiu Bojescu - Administrator Public al Municipiului Roman; 

         Văzând avizul favorabil nr. 40 din 06.07.2011 al comisiei pentru buget 

finanţe, avizul favorabil nr. 46 din 06.07.2011 al comisiei pentru urbanism şi 

amenajarea teritoriului, avizul favorabil nr. 102 din 06.07.2011 al comisiei 

juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 12112 din 06.07.2011 al Secretarului 

municipiului Roman; 

         Având în vedere Regulamentele C.E., detaliate prin H.G. nr. 457/2008 

privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor 

structural, precum şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, actualizată; 
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        În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. “b” şi “d“, alin. 4, lit. “a“ şi “f“, 

alin. 6, lit. “a“, pct. 3, ale art. 45, alin. 2, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. “b“ 

din Legea 215/2001R privind administraţia publică locală; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art. 1. Se aprobă depunerea de către Spitalul Municipal de Urgenţă 

Roman a proiectului “SERVICII MODERNE PENTRU MEDICI ŞI 

PACIENŢI“, în calitate de lider, Spitalul de Psihiatrie “Sfântul Nicolae” şi 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ în calitate de parteneri, în cadrul 

apelului de proiecte POS CCE 3.2.4. “Susţinerea implementării de soluţii e-

sănătate şi asigurarea conexiunii la bradband, acolo unde este necesar.“ 
  

 Art. 2. Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru proiectul "Servicii 

moderne pentru medici şi pacienţi" şi principalii indicatori tehnico - economici 

ai investiţiei, după cum urmează: 
 

1.  Valoarea totală a investiţiei: 
 

Valoarea totală a proiectului      =       7.591.836,74,   din care: 

Valoarea eligibilă a proiectului  =       6.122.448,98 lei 

Valoarea neeligibilă a proiectului (T.V.A.) =   1.469.387,76 lei      
 

  2.  Durata de realizare a proiectului:  12 luni  
 

   3.  Finanţarea investiţiei: 
 

Investiţia va fi finanţată astfel: 
 

 I.    6.000.000 lei finanţare nerambursabilă prin POS CCE 3.2.4, 

reprezentând      98 % din valoarea eligibilă a proiectului;  
 

II.    122.448,98 lei reprezentând 2 % din valoarea eligibilă a proiectului 

din bugetul local; 

            1.469.387,76 lei din bugetul local, reprezentând valoarea T.V.A. aferentă 

cheltuielilor eligibile, cu menţiunea că această valoare va fi recuperată conform 

O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi 

utilizarea acestora pentru obiectivul de convergenţă.  
 

 Art. 3. Se aprobă valoarea cofinanţării în sumă de 122.499 lei, 

reprezentând 2% din totalul cheltuielilor eligibile, ce va fi asigurată pentru 

Spitalul Municipal de Urgenţă Roman în vederea implementării proiectului sus 

menţionat. 
 

 Art. 4. Se împuterniceşte managerul Spitalului Municipal de Urgenţă 

Roman - domnul Mircea Viorel Coadă să depună proiectul “SERVICII 

MODERNE PENTRU MEDICI ŞI PACIENŢI. 
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 Art. 5. Se împuterniceşte managerul Spitalului Municipal de Urgenţă 

Roman - domnul Mircea Viorel Coadă să semneze contractul de finanţare. 
 

 Art. 6. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către  managerul 

Spitalului Municipal de Urgenţă Roman - domnul Mircea Viorel Coadă.  
  

Art. 7. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului 

Municipiului Roman, instituţiilor şi persoanelor interesate, astfel: 

 - Spitalului Municipal de Urgenţă Roman; 

 - Spitalului de Psihiatrie “Sfântul Nicolae“ Roman; 

 - Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ; 

 - Administratorului Public al Municipiului Roman; 

 - Primarului Municipiului Roman; 

 

 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                      CONTRASEMNEAZĂ 

                  Consilier,                                          Secretarul Municipiului Roman, 

       Ing. Constantin GHICA                              Jurist Gheorghe CARNARIU 
  

 


