
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT Ă RÂREANr. 
DINj .07.2018 

Privind: Acordul de principiu aI Consiiiului Local cu privire la realizarea investitiei 
Extinderea, reabilitarea, modernizarea si dotarea ambulatoriu de specialitate (policlinica) 

Spitalul Municipal Anton Cincu, mun. Tecuci, jud. Galati, prin finantare prin 
Programul Operational Regional, AP 8, P1 8.1, operatiunea A. 

Iniţiator: Mîrza Vasilica Cristinel-consilier local si Lovin Valeria Olimpia-consilier Iocal, 
Municipiului Tecuci, jud.Galaţi; 

Număr de înregistrare ş i data depunerii proiectului : 65233/24.07.201 8  
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă 	 n 

datade Y,6 .07.2018; 

Având în vedere: 

- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă  sub nr. 65234/24.07.201 8; 
- raportul de specialitate întocmit de Biroul Fonduri Europene înregistrat sub nr. 65235 

/24.07.201 8; 
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 
- prevederile art.45, alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art. 36, alin.2, lit. b si alin.9 din Legea nr.215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art.45 alin.6 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

Iocala,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art.78 alin. 1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului 

Local al Municipiului Tecuci, aprobatprin H.C.L. nr.21/30.01.2018; 
In baza art.45 alin.2 si art.1 15 alin.1 lit b din Legea nr.215/2001 privind administratia 
publica locala, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare. 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.1. Se aproba acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci cu privire la realizarea 
investitiei 	Extindere, reabilitare, modernizare si dotare ambulatoriu de specialitate 
(policlinica) Spitalului Municipal Anton Cincu, mun. Tecuci, jud Galati, prin 



finantarea prin Programul Operational Regional, AP 8, P1 8.1, operatiunea A, in limita 
fondurilor disponibile. 
Art.2. (1)Pentru obiectivul prevazute la art.1 se va initia procedura de achizitie publica pentru 
elaborarea studiilor de fezabilitate si ulterior, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor 
de investitii; 

(2)Se va cere de la unitatile sanitare situatia existenta a facilitatilor de ingrijire in regim 
ambulatoriu c!inic si paraclinic cat si numarul persoanelor care au nevoie de acces sporit la 
servicii de ingrijire medicala primara a persoanelor sarace si celor din zonele cu acces redus, 
situatie care va fundamenta necesitatea si oportunitatea realizarii proiectelor de investitii. 
Art.3. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 
Art.4. Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Secretarului U.A.T. 
Municipiului Tecuci. 

SECRETAR 
Jr.FOTACHEAţERICA 

J 	 Y 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Nr.65234 /24.07.2018 

Privind: Acordul de principiu aI Consiliului Local cu privire la realizarea investitiei 
Extinderea, reabilitarea, modernizarea si dotarea ambulatoriu de specialitate(policlinica) 

Spitalul Municipal Anton Cincu, mun. Tecuci, jud Galati, prin finantarea prin 
Programul Operational Regional, AP 8, P1 8.1, operatiunea A. 

Conform art.45, alin.6 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata, cu modifcari1e si completarile ulterioare coroborate cu prevederile art. 78, alin. 1 din 
Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local Tecuci aprobat prin H.C.L. 
nr.21/30.01.2018 proiectele de hotarare pot fi propuse de catre consilieri locali cu sprijinul 
aparatului de specialitate aI Primarului. 

In conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice 
locale, actualizata, obiectivele de investitii si celelalte cheltuieli asimilate investitiilor se cuprind 
in programele de investitii anuale, anexe la buget, numai daca, in prealabil, documentatiile 
tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea 
efectuarii cheltuielilor asimilate investitiilor, au fost elaborate si aprobate potrivit dispozitiilor 
legale. 

Avand in vedere apelul de proiecte POR, AP 8, P1 8.1, operatiunea A, si oportunitatea 
depunerii unei cereri de finantare in scopul realizarii obiectivului de investitii: Extindere, 
reabilitare, moderenizare si dotare ambulatoriu de specialitate (policlinica) Spitalului 
Municipal Anton Cincu , jud. Galati, este necesar acordul de principiu al Consiliului 
Local. 

Pentru obiectivul Extindere, reabilitare, moderenizare si dotare ambulatoriu de 
specialitate (policlinica) Spitalului Municipal Anton Cincu, jud. Galati, se urmareste 
reducerea inegalitatilor in ceea ce priveste starea de sanatate a populatiei , mai ales a celei din 
mediul rural, din zone izolate sau defavorizate economic, prin diagnosticarea bolilor in stadiul 
incipient si tratarea cu succes a unor afectiuni mai usoare, prevenind agravarea Ior si ducand la 
scaderea ponderii persoanelor cu nevoi medicale neacoperite. 

Prin plusul de calitate a infrastructurii, se va dezvolta un centru medical ambulatoriu modern, 
capabil sa furnizeze ingrijire primara continua. Aceasta va conduce atat la eficientizarea 
sistemu!ui de sanatate, prin reducerea internarilor evitabile, cat si Ia accesibilizarea ofertei de 
servicii de asistenta in cadrul ambulatoriului. 



Realizarea documentatiilor tehnico-economice a obiectivelor de investitii care vor fi finantate 
prin sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestor subprograme va fi de 98% din 
totalul cheltuielilor eligibile, diferenta de 2% fiind contributia beneficiarului din fonduri proprii. 

Fata de cele mai sus , este de competenta Consiliului Local sa delibereze cu privire la proiectul 
de hotarare, in sedinta. 

Consilier Iocal, 
Mîrza Vasilica Cristinel 
Lovin Valeri ;a Olimpia 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
BIROUL FONDURI EUROPENE 

Nr.65235/24.07.2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: Acordul de principiu aI Consiliului Local cu privire la realizarea investitiei 
Extinderea, reabilitarea, wodernizarea si dotarea ambulatoriu de specialitate (policlinica) 

Spitalul Municipal Anton Cincu,mun. Tecuci, jud Galati, prin finantarea prin POR, 
AP 8, P1. 1, operatiunea A. 

În conformitate cu Lega nr. 215/2001 a administra ţiei pub!ice Iocale, cu modificările si 
completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Tecuci este cel care hot ără te asupra 
contractării si realizării proiectelor de dezvoltare si investiţii ale administra ţiei publice locale, 
precum si asupra particip ării la programele cu finan ţare european ă  nerambursabil ă, în func ţie de 
necesităţ ile obiective ale comunit ăţ ii. 

In conformitate cu prevederile din Legea Finan ţelor Publice nr.273/2006, cu modific ările 
i completările ulterioare, autorit ăţile publice Iocale, în limitele si condi ţiile legii, pentru buna 

desfă urare a activităţilor specifice administra ţiei publice locale. 
Avand in vedere expunerea de motive a initiatorilor Mirza Vasilica Cristinel - consilier 

Iocal si Lovin Valeria Olimpia - consilier local, si oportunitatea apelului de proiecte se solicita 
acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci in vederea depunerii unor cereri de finantare in 
scopul realizarii obiectivului de investitii: Extindere, reabilitare, modernizare si dotare 
ambulatoriu de specialitate (policlinica) Spitalului Municipal ,,Anton Cincu, mun. Tecuci, 
jud.Galati. 

Pentru obiectivul Extindere, reabilitare, modernizare si dotare ambulatoriu de 
specialitate (policlinica) Spitalului Municipal ,,Anton Cincu, mun. Tecuci, jud.Galati se 
urmareste dezvoltarea unui centru medical ambulatoriu modern,capabil sa furnizeze ingrijire 
primara continua. Acest lucru va conduce atat la eficientizarea sistemului de sanatate prin 
reducerea internarjlor evitabile cat si la accesibilizarea ofertei de servicii de asistenta in cadrul 
ambulatoriului. Având în vedere oportunitatea deschiderii Axei de finantare 8. 1., a anvengurii si 
importantei obiectivului vizat si a efectelor pozitive asupra starii de sanatate a populatiei din 
Municipiul Tecuci consideram ca realizarea obiectivului poate aduce beneficii importante 
comunitatii locale. 

Cadrul general de dezvoltare si prioritizare a politicilor de s ănătate pentru perioada 2014-
2020 este asigurat de Strategia Na ţională  de Sănătate 2014-2020 , document strategic de 
referinţă, elaborat de c ătre Ministerul Sănătăţ ij, prin intermediul c ăruia sunt identificate direc ţiile 
de dezvoltare pe care România trebuie s ă  le urmeze, în vederea asigur ării accesului echitabil la 
servicii de sănătate de calitate, cât mai apropiate de nevoile individului şi comunităţii. 

Existenţa unei Strategii Naţionale de Sănătate si a Planurilor regionale de servicii de 
sănătate a dus la crearea premiselor eficientizarii sistemului de s ănătate printr-o schimbare în 



modul de furnizare a asisten ţei medicale. Se urmareste scaderea ponderii ingrijirii spitalicesti a 
bolilor in stadiul acut, prin imbunatatirea ingrijirii de prevenire si a celei in stadiile de inceput ale 
bolilor in sistem ambulatoriu. Pentru aceasta este necesar ca accesul majorit ăţii pacienţilor Ia 
diagnostic si tratament în regim ambulatoriu (îngrijire de zi în ambulatoriu, cabinete 
ambulatorii, precum si centre de diagnostic si tratament) sa fie asigurat. De aceea dezvoltarea 
ingrijirii medicale in regin ambulatoriu este una dintre principale!e m ăsuri definite în Strategia 
naţională  de sănătate si este în conformitate cu Recomand ările Specifice de Ţară  referitoare la 
constituirea unei asisten ţe medicale durabile si rentabile. 
Rata de cofinan ţare acordată  în cadrul prezentelor apeluri de proiecte 

• 	Rata de cofinan ţare din partea Uniunii Europene este de 50% din valoarea total ă  
a cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regional ă  (FEDR); 

• 	Rata de cofinanţare din partea Bugetului de Stat este de 48 % din valoarea total ă  a 
cheltuielilor eligibile ale proiectului; 

Rata de cofinanţare din partea Solicitantului este de 2 % din valoarea total ă  a cheltuielilor 

eligibile ale proiectului. 

Având în vedere Expunere de motive a ini ţiatorilor de proiect, consider ăm ca proiectul de 
hotărâre îndep1inete condi ţiile de legalitate pentru a fi adoptat. 

Sef Birou Fonduri Europene: 	 intmit: 
Constantin Rodica 	 CraciunMarius 



Anexa la HCL nr. //6 din A6,07.2018 

Nr.Crt. Investitia Programul si 
Masura pentru 
care se propune 
finantarea 
investitiei  

Obsearvatii 

Extindere, reabilitare ,modernizar Programul SF ambulatoriu, PT 
si dotare ambulatoriu de specialitate Operational ambulatoriu, studiu de 
(policlinica) Spitalului Municipal Regional oportunitate 
Anton Cincu,Tecuci,judetul (POR)20 1 4- ambulatoriu, Standardele 

Galati 2020,Axa Prioritara de cost 
8 - Dezvoltarea ambulatoriu,DALI 
infrastructii de ambulatoriu, Cerere de 
sanatatesi finantare ambulatoriu,se 
sociale 	,Prioritatea vor realiza pana la 
de Investitii 31.08.2018 
8.1,Operatiunea A 
Ambulatorii  

Data:24.07.201 8 

Consilieri Locali: 

Mirza Vasilică  Cristinel 

Lovin Valeria Olimpia 


