
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  CRAIOVA     
                                                                 
                                

HOTĂRÂREA NR. 294 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din 
data de 29.07.2011; 
 Având în vedere raportul nr.105330/2011 întocmit de Direcţia Elaborare şi 
Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea proiectului „O nouă abordare în 
organizarea activităţilor Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova prin 
implementarea unei aplicaţii informatice de e-sănătate” şi rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.115, 116, 118, 119 şi 
120/2011;   
  În conformitate cu prevederile art.44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată,  Hotărârii Guvernului nr.759/2007 
privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate 
prin programele operaţionale pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, modificată şi completată şi Ordinului 
Ministrului Economiei şi Finanţelor nr.2241/2008 privind aprobarea listelor de 
cheltuieli eligibile în cadrul operaţiunilor din domeniul major de intervenţie 3.2 
„Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”; 
  În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.2 lit.e  şi art.61 
alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;  
     

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.  Se aprobă Proiectul „O nouă abordare în organizarea activităţilor Spitalului 
Clinic Municipal Filantropia Craiova prin implementarea unei aplicaţii 
informatice de e-sănătate”, în cadrul Programului Operaţional Sectorial POS 
CCE, Axa prioritară 3, DMI 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”, în 
vederea solicitării unei finanţări nerambursabile. 

Art.2. Se aprobă suportarea de la bugetul Consiliului Local al Municipiului Craiova, a 
contribuţiilor pentru proiectul prevăzut la art.1, după cum urmează: 
- 31.990,51lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile eligibile, în 

procent de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului. 
- 384.589,19 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile neeligibile, 

inclusiv TVA la cheltuielile eligibile. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul      

Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Direcţia Economico - Financiară  şi Spitalul Clinic Municipal Filantropia 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri. 

 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR, 
Marin Traian RADU Nicoleta MIULESCU 



 


