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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. 113 din 20.09.2013 

 
Privind modificarea H.C.L. nr. 91/06.07.2011 pentru aprobarea 

depunerii proiectului „Servicii moderne pentru medici și pacienți” și a 

cheltuielilor legate de proiect 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

Având în vedere aprobarea aplicației înaintată de către Spitalul Municipal 

de Urgenţă Roman cu nr. 11191/17.06.2011 cu privire la implementarea 

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;  

         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; 

 Luând în considerare adresa nr. 21057/16.11.2012 a Spitalului Municipal 

de Urgență Roman și adresa nr. 12697/10.10.2012 a Ministerului Comunicațiilor 

și Societății Informaționale; 

 Examinând expunerea de motive nr. 13913 din 13.09.2013 înaintată de 

către  domnul Laurenţiu Dan Leoreanu - Primarul Municipiului Roman, precum 

şi raportul de specialitate nr. 13914 din 13.09.2013 întocmit de către domnul 

Ovidiu Bojescu - Administrator Public al Municipiului Roman; 

         Văzând avizul favorabil nr. 46 din 20.09.2013 al comisiei pentru buget 

finanţe, avizul favorabil nr. 114 din 20.09.2013 al comisiei juridice, precum şi 
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avizul de legalitate nr. 14383 din 20.09.2013 al Secretarului municipiului 

Roman; 

        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 modifică art. 1 din H.C.L. nr. 91/2011, care va avea următorul 

conținut: 

„ Se aproba implementarea de catre Spitalul Municipal de Urgenta Roman 

a proiectului “SERVICII MODERNE PENTRU MEDICI SI PACIENTI”, in 

calitate de lider, Spitalul de Psihiatrie “Sfantul Nicolae” si Spitalul Judetean de 

Urgenta Piatra Neamt in calitate de parteneri, in cadrul apelului de proiecte POS 

CCE 3.2.4. “Sustinerea implementarii de solutii  e-sanatate si asigurarea 

conexiunii la broadband acolo unde este necesar”. 

 

 Art. 2. Se modifică art. 2 al H.C.L. nr. 91/2011, care va avea următorul 

conținut: 

„Se aproba Studiul de fezabilitate pentru proiectul “Servicii modern 

pentru medici si pacienti” si principalii indicatori tehnico-economici ai 

investitiei, dupa cum urmeaza: 

 

1. Valoarea totala a investitiei: 

Valoarea totala a proiectului = 5.286.676,74 din care: 

Valoarea totala eligibila a proiectului = 4.263.448.98 lei 

Valoarea neeligibila a proiectului (T.V.A.) = 1.023.227,76 lei 

 

2. Durata de realizare a proiectului: 12 luni 

 

3. Finantarea investitiei: 

Investitia va fi finantata astfel: 

I. 4.178.180 lei finantare nerambursabila prin POS CCE 3.2.4., 

reprezentand 98% din valoarea eligibila a proiectului; 

II. 85.268,98 lei reprezentand 2% din valoarea eligibila a proiectului 

din bugetul local; 

1.023.227,76 lei din bugetul local, reprezentand valoarea T.V.A. 

aferenta cheltuielilor eligibile, cu mentiunea ca aceasta valoare 

va fi recuperata conform O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea 

financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora 

pentru obiectivul de convergenta. 
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 Art. 3. Se modifică art. 3 din H.C.L. nr. 91/2011, care va avea următorul 

conținut: 

„Se aproba valoarea cofinantarii in suma de 85.268,8 lei, reprezentand 2% 

din totalul cheltuielilor eligibile, ce va fi asigurata pentru Spitalul Municipal de 

Urgenta Roman in vederea implementarii proiectului sus mentionat.” 

 

 Art. 4. Se modifică art. 5 al H.C.L. nr. 91/2011, după cum urmează: 

„Se imputerniceste managerul  Spitalului Municipal de Urgenta Roman – 

Doamna Pălăncianu Cătălina-Elena  sa semneze contractul de finanțare.” 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către managerul 

Spitalului municipal de Urgență Roman- doamna Pălăncianu Cătălina-Elena. 

  

Art. 6. 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, 

        Lenuţa-Nuşa CHIRIAC                              Jurist Gheorghe CARNARIU 
  

 


