
  
 

          

                                                                                         

 

                   

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului ”Construire și dotare Centru Comunitar integrat 

 pentru furnizarea serviciilor medico-sociale, oraș Rovinari” 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI ROVINARI, JUDEȚUL GORJ 

 

Având în vedere: 

-Proiectul de hotărâre  nr.55189/14.12.2022, inițiat de primar;                                                                                                                    

 -Referatul de aprobare al inițiatorului nr.55190/14.12.2022; 

-Raportul Comisiei Economice și Comisiei Juridice (procesele-verbale); 

 -Referatul nr.54502/09.12.2022 al Biroului Achiziții Publice, Finanțări Externe; 

 -Raportul de specialitate înregistrat sub nr.54522/09.12.2022 al Direcției Administrare 

Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului;  

 -Apelul de proiecte din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - Componența 

C12 – Sănătate - Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești - I1.4 Centre 

Comunitare Integrate, apelul de proiecte MS-0014. 

-Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară, 

aprobată  prin Legea nr 180/2017, cu modificările și completările ulterioare; 

-Hotărârea Guvernului nr.324/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea, funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală comunitară; 

-Ordinul ministrului sănătății nr.2.931/2021 privind aprobarea Manualului centrelor 

comunitare integrate; 

-Prevederile art.20 din Legea 273/2006  a finanțelor publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-Prevederile art.129, alin.(2), lit.d), alin.7, lit.b) și lit.c) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

-Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-În temeiul art.196, alin.1, lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art.1.Aprobarea proiectului ”Construire si dotare Centru Comunitar Integrat pentru 

furnizarea serviciilor medico-sociale, oraș Rovinari”, în vederea finanțării acestuia în cadrul 

Planul Național de Redresare și Reziliență - Componența C12 – Sănătate - Investiția 1. 

Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești - I1.4 Centre Comunitare Integrate, apelul de 

proiecte MS-0014. 
 

Art.2.Aprobarea valorii totale nerambursabile a proiectului ”Construire și dotare Centru 

Comunitar Integrat pentru furnizarea serviciilor medico-sociale, oraș Rovinari”, în cuantum de 

699.201,09 lei (fără TVA), respectiv în cuantum de 832.049,30 lei (inclusiv TVA). 
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Art.3.Asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării pentru acoperirea  

cheltuielilor conexe ce pot apărea pe durata implementării. 

 

Art.4.Aprobarea informațiilor documentelor suport care atestă scorul obținut la criteriile 

pentru care au oferit răspunsuri în cadrul sesiunilor de colectare a datelor, respectiv: 

1)Protocol de colaborare nr.54.350/08.12.2022 încheiat cu Primaria comunei Negomir; 

2)Protocol de colaborare nr.54.487/08.12.2022 încheiat cu Primaria comunei Fărcășești; 

3)Acord de parteneriat nr. 54.352/08.12.2022 cu UNICEF; 

4)Protocol de colaborare nr.54.354/08.12.2022 încheiat cu Direcția de Sănătate Publică a 

Județului Gorj; 

5)Notă de fundamentare nr. 54.500/09.12.2022 pentru populația vulnerabilă. 

 
Art.5.Împuternicirea Primarului orașului Rovinari, domnul Filip Robert-Dorin, să 

semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Orașului Rovinari și al 

Partenerului, dacă este cazul.  
 

Art.6. Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

împuternicește Primarul orașului Rovinari, Direcția Economică, Direcția Administrare 

Patrimoniu, Biroul Achiziții Publice, Finanțări Externe. 

 

Art.7. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției 

și prin publicare în Monitorul Oficial Local și se comunică: 

-Instituţiei Prefectului judeţului Gorj; 

-Primarului orașului Rovinari;  

-Direcției Administrare Patrimoniu; 

-Direcției Economice; 

 -Biroului Achiziții Publice, Finanțări Externe. 

 

 

Nr.256 
Hotărârea a fost adoptată în ședința extraordinară convocată de îndată  a 

consiliului local din data de 15.12.2022 cu un număr de  11 voturi pentru, - voturi 

împotrivă și - abțineri, exprimate din numarul total de 11 consilieri prezenți la 

ședință și  din totalul de 17 consilieri în funcție. 

 

 

 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

             Consilier local Preda Ionel 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

                       SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                               Aurora-Carmen Popescu 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


