ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA Nr. _____/2010
pentru modificarea Hotărârii nr. 99/2009 privind aprobarea proiectului
„Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii
sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de
urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Nord - Est”, a cheltuielilor şi a
activităţilor legate de proiect ce revin Judeţului Vaslui

având în vedere adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Euronest nr. 93
din 8.01.2010;
având în vedere Hotărârea Guvernului nr.759/2007 privind regulile de
eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele
operaţionale;
având în vedere dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă nr. 26/2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
având în vedere dispoziţiile art.11, art.12, art.13 şi art.91 alin.(1) lit.b) şi lit.f) şi
art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ;
Consiliul judeţean Vaslui
HOTĂRĂŞTE:
Art.I - Hotărârea nr. 99/2009 privind aprobarea proiectului „Achiziţionare
echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de
intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului
ajutor calificat în Regiunea Nord - Est”, a cheltuielilor şi a activităţilor legate de
proiect ce revin Judeţului Vaslui se modifică după cum urmează:
1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
,, Art. 2- Se aprobă bugetul proiectului, astfel:
- Cheltuieli eligibile
= 27.329.406,91 lei
- Cheltuieli neeligibile
= 45.000,00 lei;
- TVA
= 5.201.137,32 lei (5.192.587,32 lei pentru
cheltuieli eligibile şi 8.550 lei pentru cheltuieli neeligibile)
TOTAL BUGET PROIECT = 32.575.544,23 lei.”

2. Articolul 3. se modifică şi va avea următorul cuprins:
,, Art. 3 - Se aprobă suma de 546.588,14 lei (442.736,39 lei + 103.851,75 lei
TVA) reprezentând contribuţia financiară a solicitantului - Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară EURONEST la cheltuielile eligibile (calculată după formula: 2% x
cheltuieli eligibile + TVA), în condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a
cheltuielilor din instrumente structurale.”
3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
,, Art.4 - Se aprobă suma de 95.320,23 reprezentând:
- 88.069,56 lei (74.008,03 lei + 14.061,53 lei TVA)- contribuţia Consiliului
Judeţean Vaslui la cheltuielile eligibile aferente realizării proiectului, inclusiv TVA;
- 7.250,67 lei (6.093,00 lei + 1.157,67 lei TVA) - contribuţia Consiliului
Judeţean Vaslui la cheltuielile neeligibile aferente realizării proiectului, inclusiv
TVA.”
Art.II - Anexa la Hotărârea nr. 99/2009 privind aprobarea proiectului
„Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii
sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă
şi a primului ajutor calificat în Regiunea Nord - Est”, a cheltuielilor şi a activităţilor
legate de proiect ce revin Judeţului Vaslui, se înlocuieşte cu anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, ____ ianuarie 2010

PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi

Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

1
Achizi ionare echipamente specifice pentru îmbunătă irea capacită ii i calită ii sistemului de interven ie în situa ii de urgen ă, acordării
asisten ei medicale de urgen ă i a primului ajutor calificat în Regiunea Nord-Est
2.3.6. Calendarul activităţilor
Nr
crt

Activitate/ subasctivitate

A. Semnarea contractului de finanţare.
1.2

MP, RF
OI/ AM POR, CAADIE, MP

A. Organizarea activităţii Unităţii de Implementare a
2 Proiectului

UIP

A. Convocarea şi derularea şedinţei de constituire
2.1

UIP

A. Publicitatea proiectului şi promovarea serviciilor
3 create

MP, RA, AM, RF

A. Organizarea procedurilor de achizitie publica a
3.1 serviciilor de publicitate şi informare (elaborarea
documentaţiei, nominalizarea şi convocarea comisiilor
de evaluare, realizarea procedurii de achiziţie,
încheierea contractului).

RA, AM, RF

A. Susţinerea conferinţei de presă de lansare a proiectului
3.2 şi publicarea anunţurilor locale.

CA-ADIE, MP, AM,
RCS

A. Elaborarea şi transmiterea de comunicate de presă

RCS

Anul II
24

A.. Vizita la faţa locului pentru verificarea documentelor de
1.1 eligibilitate (etapă pre-contractuală).

OI/ AM POR, CAADIE, MP

Anul I

23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

A. Semnarea contractului de finanţare
1

Responsabil cu
implementarea
activităţii

Nr
crt

3.3 (periodic)
A. Conceperea şi distribuirea materialelor de informare şi
3.4 amplasarea panourilor de promovare , precum şi a plăcii
permanente. Pregătirea achiziţionării autocolantelor
care vor fi amplasate pe autospecialele achiziţionate (pe
măsură ce se recepţionează echipamentele)
A. Conferinţă de presă de finalizare a proiectului şi
3.5 publicarea anunţurilor în presa locală.
A. Selectarea firmei care va furniza servicii de
4 management al proiectului

AM, RTS, C

CA-ADIE, MP şi RTS
MP, RA, AM, RF

A. Elaborarea documentaţiei de atribuire.
4.1

RA, AM, RF

A. Nominalizarea şi convocarea comisiei de evaluare şi
4.2 realizarea procedurii de achiziţie

RA, AM, RF

A. Încheierea contractului de management.
4.3

MP, RF

A. Prestarea serviciilor de management al proiectului.
4.4

MP, RCS

A. Organizarea procedurilor de achiziţie publică
5 pentru desemnarea furnizorului/ furnizorilor de
echipamente şi autospeciale

MP, AM, RA, RF, RT,
RTS

A. Elaborarea documentaţiei de atribuire pentru
5.1 achiziţionarea de:
• ambulanţe de prim ajutor (24 buc.);

RA, RTS, RT, RF

24

23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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Achizi ionare echipamente specifice pentru îmbunătă irea capacită ii i calită ii sistemului de interven ie în situa ii de urgen ă, acordării
asisten ei medicale de urgen ă i a primului ajutor calificat în Regiunea Nord-Est
Responsabil cu
Activitate/ subasctivitate
Anul I
Anul II
implementarea
activităţii

Nr
crt

•

ambulanţe de reanimare (6 buc.);

A. Publicarea anunţului pentru competiţie (SEAP şi
5.2 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).
A. Derularea procedurii de atribuire şi semnarea
5.3 contractului/contractelor cu furnizorul/furnizorii de
bunuri.
A. Pregatirea documentatiei in vederea depunerii
6 cererii de pre-finantare.

RA, RF
MP, AM, RF

MP, RF

A. Elaborarea cererii de pre-finanţare.
6.1

RF

A. Depunerea cererii de pre-finanţare la OI.
6.2

MP

A. Pregatirea si semnarea contractelor de comodat in
7 vederea cedarii dreptului de utilizare a
echipamentelor ce urmează a fi achizitionate catre
inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta.

MP, RTS, RT

A. Livrarea, recepţionarea şi transferul echipamentelor
8 achizitionate catre utilizatorii agreati.

MP, RTS, RT, AM

A. Nominalizarea şi convocarea comisiilor de recepţie.
8.1

MP, AM, RT, RTS

A. Livrarea, recepţionarea şi transferul echipamentelor
8.2 către locaţiile stabilite.

RT,S AM

A. Evaluarea financiară externă a proiectului (Audit)

AM, RA, RF

24
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20
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10
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3
Achizi ionare echipamente specifice pentru îmbunătă irea capacită ii i calită ii sistemului de interven ie în situa ii de urgen ă, acordării
asisten ei medicale de urgen ă i a primului ajutor calificat în Regiunea Nord-Est
Responsabil cu
Activitate/ subasctivitate
Anul I
Anul II
implementarea
activităţii

Nr
crt

9
A. Elaborarea documentaţiei de atribuire a contractului de
9.1 servicii de audit.
A. Nominalizarea şi convocarea comisiei de evaluare.
9.2

RA, RF
AM

A. Organizarea procedurilor de achizitie publica a
9.3 serviciilor de audit.

AM, RA

A. Desemnarea câştigătorului şi semnarea contractului.
9.4

AM, RF

A. Prestarea serviciilor de audit.
9.5
A. Elaborarea rapoartelor intermediare şi a cererilor
10 de rambursare pentru cheltuielile efectuate cu
achiziţionarea echipamentelor

C, RF
MP, RF, AM

A. Organizarea procedurilor de achiziţie publică
11 pentru desemnarea furnizorului/ furnizorilor de
echipamente şi autospeciale

MP, AM, RA, RF,
RTS, RT

A. Elaborarea documentaţiei de atribuire pentru
11. achiziţionarea de:
1
• autopeciale complexe de intervenţie,
descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de
urgenţă (10 buc.);
• autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de
capacitate medie (5 buc.);

RA, RTS, RT, RF

24

23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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Achizi ionare echipamente specifice pentru îmbunătă irea capacită ii i calită ii sistemului de interven ie în situa ii de urgen ă, acordării
asisten ei medicale de urgen ă i a primului ajutor calificat în Regiunea Nord-Est
Responsabil cu
Activitate/ subasctivitate
Anul I
Anul II
implementarea
activităţii

Nr
crt

•
•

autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de
capacitate mărită (5 buc.);
echipamente pentru dotarea centrului mobil de
comanda si control.

A. Publicarea anunţului pentru competiţie (SEAP şi
11. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)
2
A. Derularea procedurii de atribuire şi semnarea
11. contractului/contractelor cu furnizorul/furnizorii de
3 bunuri.

RA, RF

MP, AM, RF

A. Livrarea, recepţionarea şi transferul echipamentelor
12 achizitionate catre utilizatorii agreati.

MP, RTS, RT, AM

A. Nominalizarea şi convocarea comisiilor de recepţie.
12.
1

MP, AM, RTS, RT

A. Livrarea, recepţionarea şi transferul echipamentelor
12. către locaţiile stabilite.
2

RTS, AM

A. Monitorizarea modului de utilizare a
13 echipamentelor
A. Evaluarea gradului de îndeplinire a indicatorilor
13. asumaţi prin proiect (trimestrilal)
1

C, MP, AM, RTS, RT
C, AM, RTS

24

23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

5
Achizi ionare echipamente specifice pentru îmbunătă irea capacită ii i calită ii sistemului de interven ie în situa ii de urgen ă, acordării
asisten ei medicale de urgen ă i a primului ajutor calificat în Regiunea Nord-Est
Responsabil cu
Activitate/ subasctivitate
Anul I
Anul II
implementarea
activităţii

6
Achizi ionare echipamente specifice pentru îmbunătă irea capacită ii i calită ii sistemului de interven ie în situa ii de urgen ă, acordării
asisten ei medicale de urgen ă i a primului ajutor calificat în Regiunea Nord-Est
Legendă:
CA-ADIE – Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST;
OI/ AM-POR – Organismul Internediar / Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional;
C – câştigător al unei proceduri de licitaţie;
UIP – unitatea de implementare a proiectului;
MP – manager de proiect;
AM – asistent manager (reprezentantul fiecărui judeţ în echipa de implementare a proiectului);
RT – responsabil tehnic;
RTS – responsabil tehnic de specialitate;
RA – responsabil achiziţii;
RF – responsabil financiar;
RCS – responsabil comunicare şi secretar.

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 99/2009 privind
aprobarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea
capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării
asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Nord Est”, a cheltuielilor şi a activităţilor legate de proiect ce revin Judeţului Vaslui
DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI,
În vederea depunerii ultimei cereri de finanţare pentru atragerea integrală a
fondurilor alocate Regiunii de Dezvoltare Nord-Est în cadrul Programului
Operaţional Regional 2007-2013, personalul tehnic al Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară EURONEST a elaborat, în luna iunie 2009, un buget fundamentat
pe necesarul de echipamente transmis de către fiecare inspectorat judeţean pentru
situaţii de urgenţă. La construirea bugetului s-a luat în considerare inclusiv adresa
nr. 14612/01.07.2009 a Ministerului Administraţiei şi Internelor (transmisă atât
inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, cât şi consiliilor judeţene), prin
care se comunica faptul că, din motive obiective, achiziţionarea de ambulanţe de
către Ministerul Sănătăţii şi cedarea drepturilor de folosinţă a acestora către M.A.I.,
conform H.G. 1632/10.12.2008, nu mai este posibilă.
După consultările derulate pe parcursul lunilor septembrie-octombrie 2009
cu reprezentanţii tuturor inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă din
Regiune, a rezultat o nouă listă de echipamente care reflectă nevoile reale ale
populaţiei din aceste judeţe, evitându-se, în acelaşi timp, dublarea ineficientă a
parcului de echipamente.
Astfel a rezultat următoarea listă:
Nume echipament

Valoare unitară
(mii euro, cu TVA)

Bacău

Boto ani

Ia i

Neam

Suceava

Vaslui

Autospecială complexă de
interven ie, descarcerare i
acordarea asisten ei medicale de
urgen ă

200

3 buc.

1 buc.

3 buc.

1 buc.

2 buc.

0 buc.

Ambulan ă de prim-ajutor

75

4 buc.

4 buc.

4 buc.

3 buc.

6 buc.

3 buc.

Ambulan ă de reanimare

150

1 buc.

1 buc.

1 buc.

1 buc.

1 buc.

1 buc.

Autospeciale pentru lucru cu apa si
spuma de capacitate medie

200

0

0

1 buc.

1 buc.

0

3 buc.

Autospeciale pentru lucru cu apa si

300

1 buc.

1 buc.

1 buc.

1 buc.

1 buc.

0

Nume echipament

Valoare unitară
(mii euro, cu TVA)

Bacău

Boto ani

Ia i

Neam

Suceava

Vaslui

spuma de capacitate marita
Echipamente pentru dotarea
Centrului Mobil de Comandă i
Control
Valoare (mii euro, cu TVA)

250

centrul deserve te întreaga Regiune de Dezvoltare Nord-Est
(toate cele ase jude e)
1.350,00

950,00

1550,00 1.075,00 1.300,00

975,00

Pentru judeţul Vaslui au rezultat următoarele echipamente, în valoare de
1.003.450 euro:
- Ambulanţă de prim-ajutor – 3 buc.x 75 mii euro;
- Ambulanţă de reanimare - 1 buc.x 150 mii euro;
- Autospeciale pentru lucru cu apă şi spumă de capacitate medie - 3 buc.x
200 mii euro;
- Echipamente pentru dotarea Centrului Mobil de Comandă şi Control centrul deserveşte întreaga Regiune de Dezvoltare Nord-Est (toate cele
şase judeţe) – proporţional cu valoarea echipamentelor repartizate.
Astfel, bugetul total al proiectului pentru cea de a doua cerere de finanţare se
ridică la suma de 32.575.544,23 lei şi presupune următoarea structură a
cheltuielilor:
- Cheltuieli eligibile
= 27.329.406,91 lei
- Cheltuieli neeligibile
= 45.000,00 lei;
- TVA
= 5.201.137,32 lei (5.192.587,32 lei pentru
cheltuieli eligibile şi 8.550 lei pentru cheltuieli neeligibile)
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST va participa la a doua
cerere de finanţare cu suma de 546.588,14 lei (442.736,39 lei + 103.851,75 lei
TVA) .
Conform art. 10, pct. 2, al. (c) din Statutul Asociaţiei, co-finanţarea
(2% din cheltuielile eligibile din proiect) va fi asigurată proporţional cu valoarea
echipamentelor alocate de către membrii asociaţi, iar în cadrul celei de-a doua
cereri de finanţare judeţului Vaslui îi revine suma de 95.320,23 reprezentând:
- 88.069,56 lei (74.008,03 lei + 14.061,53 lei TVA)- contribuţia
Consiliului Judeţean Vaslui la cheltuielile eligibile aferente realizării proiectului,
inclusiv TVA;
7.250,67 lei (6.093,00 lei + 1.157,67 lei TVA) - contribuţia Consiliului
Judeţean Vaslui la cheltuielile neeligibile aferente realizării proiectului, inclusiv
TVA.
Eventualele depăşiri ale costurilor neeligibile (inclusiv conexe) vor fi
suportate, în mod proporţional cu valoarea echipamentelor achiziţionate prin
proiect, de către membrii asociaţi.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST trebuie să facă
dovada capacităţii financiare de a asigura contribuţia proprie la valoarea
cheltuielilor eligibile (2%), capacitatea de a acoperi cheltuielile neeligibile ale
proiectului (inclusiv cheltuieli conexe) şi de a asigura resursele financiare necesare
implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a
cheltuielilor. Pentru aceasta, solicitantul va anexa la cererea de finanţare noile
hotărâri ale Consiliului de Administraţie al Asociaţiei de aprobare a proiectului şi a
cheltuielilor legate de proiect, precum şi hotărârile consiliilor judeţene asociate de
aprobare a proiectului şi a cotei-parte ce le revine din cheltuielile aferente derulării
proiectului.
Documentele de eligibilitate şi conformitate prevăzute de Ghidul
Solicitantului de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013,
Axa 3, Domeniul major de intervenţie 3.3, conţin şi anexarea hotărârii
Consiliului de Administraţie şi a fiecărui consiliu judeţean partener prin care
sunt aprobate activităţile la care va participa fiecare judeţ în managementul şi
implementarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru
îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de
urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor
calificat în Regiunea Nord-Est”, aşa cum sunt reliefate în Anexă la proiectul de
hotărâre.
Faţă de cele prezentate mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat, pe
care vă rog să îl aprobaţi în forma prezentată.

PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE LOCALĂ, INTEGRARE EUROPEANĂ,
RELAŢII INTERNAŢIONALE

RAPORT
asupra proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 99/2009 privind
aprobarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea
capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei
medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Nord - Est”, a cheltuielilor
şi a activităţilor legate de proiect ce revin Judeţului Vaslui
În baza prevederilor art. 44 coroborat cu art. 98 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, Direcţia dezvoltare locală, integrare europeană,
relaţii internaţionale a studiat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.
99/2009 privind aprobarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru
îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă,
acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Nord Est”, a cheltuielilor şi a activităţilor legate de proiect ce revin Judeţului Vaslui.
Proiectul corespunde prevederilor din Ghidul Solicitantului pentru Programul
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii
sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.3 – „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a
bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”.
Proiectul propus răspunde obiectivelor din Planul Naţional de Dezvoltare 20072013 , capitolele care vizează infrastructura de siguranţă publică pentru situaţii de
urgenţă, dezastre naturale şi tehnologice şi infrastructura sanitară. În capitolul
infrastructura sanitară este identificată ca prioritate „îmbunătăţirea calităţii serviciilor
medicale prin reabilitarea infrastructurii serviciilor de sănătate şi prin creşterea
capacităţii şi calităţii sistemului medical de urgenţă la nivelul fiecăreia din cele 8 regiuni
ale ţării”.
De asemenea, proiectul propus răspunde şi obiectivelor Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă, reglementat prin Legea nr. 363/2002 şi
completată cu OUG 21/2004, care este dimensionat, printre altele, pe două principii
esenţiale care fundamentează, de altfel, şi necesitatea implementării, la nivelul Regiunii
Nord-Est, a proiectului de faţă: cooperarea la nivel regional şi operativitatea, conlucrarea

activă în sprijinul înfiinţării a opt baze regionale care să faciliteze realizarea
managementului integrat al urgenţelor.
Faţă de cele prezentate, considerăm necesară şi oportună aprobarea proiectului de
hotărâre propus, în forma prezentată.

Director executiv,
MIHAELA CHIRCU

