ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A Nr. ______/2010
pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.92/2009 privind aprobarea
proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului judeţean de Urgenţă
Vaslui” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare

- având în vedere Scrisoarea de notificare nr. 5066/OI/13.05.2010 a Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Nord – Est Piatra Neamţ, în calitate de Organism Intermediar pentru
Programul Operaţional Regional 2007-2013;
- având în vedere Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 92/16.07.2009 privind
aprobarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului judeţean de
Urgenţă Vaslui” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare aduse prin
Hotărârea nr . 51/2010;
- având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operaţional Regional
2007-2013, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul Major de
Intervenţie 3.1 - Reabilitarea / modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”;
- având în vedere dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, ;
- 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 Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr.2241/22.07.2008
pentru aprobarea Listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul
operaţiunilor din Domeniul Major de Intervenţie 3.1 - Reabilitarea / modernizarea/ echiparea
infrastructurii serviciilor de sănătate” din cadrul Programului Operaţional Regional” (POR)
2007-2013;
- având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru Obiectivul Convergenţă;
- având în vedere dispoziţiile art. 44, alin (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 58/2010
pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri
financiar-fiscale;
- in temeiul dispoziţiilor art.91 alin.(1) lit.b), alin (3) lit.f) si ale art. 97 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul judeţean Vaslui
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic. - Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 92/2009 privind aprobarea
proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui” şi
a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare aduse prin Hotărârea nr. 51/2010, se
modifică după cum urmează:

1. Art. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Se aprobă proiectul “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului Judeţean
de Urgenţă Vaslui” în valoare totală de 72.675.905,96 lei lei, din care lucrări de construcţii
montaj 55.345.337,88 lei, inclusiv TVA.”
2. Art. 2 alin (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Se aprobă contribuţia ce revine Consiliului judeţean Vaslui, de 2 % din costurile
eligibile aferente proiectului prevăzut la art. 1, în valoare de 1.171.813,04 lei.“
3. Art. 2 alin (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Se aprobă toate costurile neeligibile ale proiectului menţionat la art.1, în valoare de
14.085.253,96 lei (din care 14.074.938,96 lei TVA), inclusiv costurile conexe.”

Vaslui, _____ iulie 2010

P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi

Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

România
Judeţul Vaslui
Consiliul Judeţean
Preşedinte

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.92/2009 privind aprobarea
proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului judeţean de Urgenţă
Vaslui” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare

DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI,
In vederea consolidării, reabilitării, modernizării şi dotării Spitalului Judeţean de
Urgenţă Vaslui, în scopul creşterii calităţii serviciilor de asistenţă medicală de urgenţă oferite
cetăţenilor din judeţul Vaslui, a fost identificat, elaborat şi depus spre finanţare în iulie 2009,
proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui”.
Prin Hotărârea nr. 92/2009, cu modificările ulterioare aduse prin Hotărârea nr .
51/2010, Consiliul judeţean Vaslui a aprobat proiectul cu modificările rezultate in urma
realizării proiectului de execuţie, precum şi cheltuielile legate de acesta.
Atingerea obiectivelor proiectului se va realiza prin următoarele activităţi:
 Consolidarea corpurilor de clădire A şi B;
 Reabilitarea termică a corpurilor A şi B;
 Reabilitarea şi modernizarea corpurilor A şi B (lucrări de arhitectură şi instalaţii);
 Completarea lucrărilor la corpul C care nu sunt incluse in proiectul co-finanţat de
Banca Mondială;
 Dotarea cu mobilier, echipamente şi aparatură medicală.
Prin Ordonanta de Urgenta nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, Guvernul României a decis
majorarea taxei pe valoare adăugata de la 19% la 24%, majorare ce are un impact direct
asupra valorii totale a proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului Judeţean
de Urgenţă Vaslui”.
Consiliul judeţean Vaslui a recalculat valoarea totala a proiectului prin aplicarea noii
cote de 24%. In urma recalcularii bugetului a rezultat o nouă valoare totală a proiectului, de
72.675.905,96 lei, mai mare cu 4,2% faţă de valoarea propusă iniţial.
Potrivit cererii de finanţare revizuite, bugetul proiectului rezultat în urma elaborării
proiectului de execuţie se prezintă astfel:
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NR.
CRT.

SURSE DE FINANŢARE

VALOARE

I

Valoarea totală a proiectului, d.c.:

72.675.905,96

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

58.590.652,00

c.

TVA

14.074.938,96

II

Contribuţia proprie în proiect, d.c.:

1.182.128,04

a.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile

1.171.813,04

b.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile

c.

Autofinanţarea proiectului

III

TVA

14.074.938,96

IV

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ
NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

57.418.838,96

10.315,00

10.315,00
0,00

Având în vedere cele prezentate mai sus, va rog să aprobaţi proiectul de hotărâre
propus, în forma prezentată.

PREŞEDINTE,
Vasile MIHALACHI
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ROMANIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECTIA DEZVOLTARE LOCALĂ, INTEGRARE EUROPEANĂ,
RELAŢII INTERNAŢIONALE
RAPORT
asupra proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
judeţean Vaslui nr.92/2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea,
modernizarea şi echiparea Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui” şi a
cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare

In baza prevederilor art. 44 coroborat cu art. 98 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, Direcţia dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale a
studiat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean
Vaslui nr.92/2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi
echiparea Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui” şi a cheltuielilor legate de
proiect, cu modificările ulterioare.
Proiectul corespunde prevederilor din Ghidul Solicitantului pentru
Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 ”Îmbunătăţirea
infrastructurii
sociale”,
Domeniul
de
intervenţie
3.1
„Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”, care
mentioneaza expres obligatiile beneficiarilor de finantare referitoare la proiectul
propus. Astfel, in vederea contractării proiectului, solicitantul de finanţare trebuie
să prezinte hotărârea de aprobare a valorii proiectului si cheltuielilor legate de
proiect.
Avînd in vedere creşterea valorii TVA de la 19 la 24 %, valoarea totală a
proiectului a crescut de la 69.735.150,73 lei la 72.675.905,96 lei.
Faţă de cele prezentate, considerăm necesară şi oportună aprobarea
proiectului de hotărâre propus, în forma prezentată.

Director executiv,
MIHAELA CHIRCU

