
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

         PROIECT 
 
 

                HOTĂRÂREA NR._______ 
privind aprobarea proiectului „Cresterea sigurantei pacientilor in cadrul 
”Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie” Craiova - reabilitarea si extinderea 
instalatiei electrice, de fluide medicale, sisteme de detectare, semnalizare si 
alarmare incendii si sisteme de detectare, semnalizare si alarmare in cazul 

depasirii concentratiei maxime admise de oxigen” 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.05.2022; 
   Având în vedere referatul de aprobare nr.95773/2022, raportul nr.96336/2022 al 
Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte şi raportul de avizare nr.96468/2022 al 
Directiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune aprobarea proiectului „Cresterea sigurantei pacientilor in cadrul ”Spitalului 
Clinic de Neuropsihiatrie” Craiova - reabilitarea si extinderea instalatiei electrice, de 
fluide medicale, sisteme de detectare, semnalizare si alarmare incendii si sisteme de 
detectare, semnalizare si alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime admise de 
oxigen”;  

     În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele 
de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, Ghidului 
Solicitantului - Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare  COVID - 19 Axa 
Prioritară 9 Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de virusul 
COVID-19 Obiectivul Specific 9.1 Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19,  apel POIM/935/9/1-Cresterea sigurantei pacientilor in structuri spitalicesti 
publice care utilizeaza fluide medicale aprobat prin Ordinul Ministerulului Investițiilor 
și Proiectelor Europene nr. 299/19.03.2021 cu modificările și completarile ulterioare, 
Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri 
pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de 
COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală 
pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării 
spitalelor în 3 niveluri de competenţă şi art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

    În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.3 lit.h, 
art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
                                                       HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art.1.  Se aprobă  proiectul „Cresterea sigurantei pacientilor in cadrul ”Spitalului Clinic 
de Neuropsihiatrie” Craiova - reabilitarea si extinderea instalatiei electrice, de 
fluide medicale, sisteme de detectare, semnalizare si alarmare incendii si sisteme 



  

de detectare, semnalizare si alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime 
admise de oxigen”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 
Operational lnfrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritara 9 Protejarea sanatatii 
populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 
- Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Cod apel 
POIM/935/9/1 Cresterea sigurantei pacientilor in structuri spitalicești publice 
care utilizeaza fluide medicale. 

  Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1, în cuantum de 
5.377.610,00 lei, inclusiv TVA, din care valoare eligibilă în suma de 
5.234.810,00 lei, inclusiv TVA, şi valoare neeligibilă, în suma de 142.800,00 lei, 
inclusiv TVA. 

   Art.3. Se aprobă asigurarea de către unitatea administrativ-teritorială Municipiul 
Craiova, a tuturor resursele financiare necesare implementării proiectului 
prevăzut la art.1, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din 
instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu a corecţiilor 
si/sau cheltuielilor neeligibile ce pot fi identificate în implementarea proiectului. 

    Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze toate actele 
necesare, precum şi contractul de finanţare. 

    Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei  hotărâri. 

 
 
 
 

         INIŢIATOR,   AVIZAT, 
            PRIMAR,      SECRETAR GENERAL, 

       Lia-Olguţa VASILESCU      Nicoleta MIULESCU 
 
 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA        

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Elaborare si Implementare Proiecte            

Nr. 95773/23 .05.2022  

 

               

                                                                                        

Referat de aprobare 

 
 
 

Avind in vedere solicitarea de clarificari nr.1 transmisă de Autoritatea de Management 
pentru Programul Operational Infrastructura Mare, inregistrata la Primăria Municipiului 
Craiova cu nr. 93082/17.05.2022, ca urmare a depunerii unei cereri de finanțare prin 
intermediul  Programului Operațional lnfrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritara 9 
Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul 

Specific 9.1 - Creșterea capacitatății de gestionare a crizei sanitare COVID-19,  Cod 
apel POIM/935/9/1 Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care 
utilizează fluide medicale, pentru investitia aferenta proiectului cu titlul "Cresterea sigurantei 
pacientilor in cadrul ”Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie” Craiova - reabilitarea si extinderea 

instalatiei electrice, de fluide medicale, sisteme de detectare, semnalizare si alarmare incendii 
si sisteme de detectare, semnalizare si alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime 

admise de oxigen”propunem promovarea peste ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului 
Local al Municipiului Craiova din luna mai 2022 a unui  proiect de hotărâre privind aprobarea 
proiectului si a cheltuirlilor legate de acesta. 
 
 

 
Primar, 

Lia - Olguța Vasilescu 

 

 

 

 

                  Pt. Director Executiv 
Adriana Octaviana Motocu 

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 

realitatea si legalitatea intocmirii acestui act oficial 

 
Data:   .05.2022 

 
Semnătura: _____________ 
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Municipiul Craiova 

Primaria Municipiului Craiova 

Directia Elaborare si Implementare Proiecte                                                                                                                                   

Nr. 96336/23.05.2022 

 
 

 

 

RAPORT 

 

privind aprobarea proiectului: "Cresterea sigurantei pacientilor in cadrul ”Spitalului Clinic de 

Neuropsihiatrie” Craiova - reabilitarea si extinderea instalatiei electrice, de fluide medicale, 

sisteme de detectare, semnalizare si alarmare incendii si sisteme de detectare, semnalizare si 

alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime admise de oxigen”, si a cheltuielilor legate de 

acesta 

  

 
            Avand in vedere oportunitatea oferita in cadrul Programului Operational lnfrastructura Mare 
2014-2020, Axa Prioritara 9 Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de 
COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 - Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19, Cod apel POIM/935/9/1 Cresterea sigurantei pacientilor in structuri spitalicești 
publice care utilizeaza fluide medicale cu modificarile ș i  completarile ulterioare, Primaria 
Municipiului Craiova a depus spre finantare nerambursabila proiectul cu titlul: Cresterea sigurantei 

pacientilor in cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova - reabilitarea si extinderea 

instalatiei electrice, de fluide medicale, sisteme de detectare, semnalizare si alarmare incendii si 

sisteme de detectare, semnalizare si alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime admise de 

oxigen. Proiectul a fost incarcat in aplicatia MySmis 2014 in data de 30 martie 2022 si a primit codul 
SMIS 155390. 

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) pentru obiectivul Cresterea 

sigurantei pacientilor in cadrul ”Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie” Craiova - reabilitarea si 

extinderea instalatiei electrice, de fluide medicale, sisteme de detectare, semnalizare si alarmare 

incendii si sisteme de detectare, semnalizare si alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime 

admise de oxigen a fost intocmită in baza Contractului de achizitie publica de servicii nr. 
1543/11.02.2022 încheiat între Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie” Craiova în calitate de achizitor și 
S.C. BUTTERFLY EFFECT S.R.L. în calitate de prestator, si achitata contravaloarea contractului in 
suma de 142.800 lei.  

Documentatia a fost verificată de către verificatorii de proiect prin referatele nr.44/02.03.2022, 
nr.45/02.03.2022, nr.50/03.03.2022 și nr.2675/04.03.2022 şi recepționată de către comisia de recepție 
a documentatiei tehnico-economice aferente obiectivului de investitii finantate din fonduri europene 
din cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie conform Procesului verbal de recepție nr. 
2584/09.03.2022. 

Totodată, documentația a fost avizată de către Comisia tehnico-economică din cadrul Primăriei 
Municipiului Craiova prin avizul nr. 56773/17.03.2022.   

Prin activitatile pe care si le propune, proiectul vizeaza realizarea infrastructurii de fluide 
medicale, modernizarea si extinderea infrastructurii electrice si realizare sisteme de detectare, 
semnalizare si alarmare in caz de incendiu la cele 3 cladiri care fac obiectul proiectului, respectiv: 
Clinica de Neurologie din bvd. Calea Bucuresti, nr. 99 denumita Obiectul 1, Clinica de Psihiatrie 2 din 
bvd. Calea Bucuresti, nr. 99 denumita Obiectul 2 si Clinica de Psihiatrie 1 din Aleea Potelu, nr. 24 
denumita Obiectul 3. 

Pentru Clinica de Neurologie - Obiectul 1 se propun urmatoarele lucrari: realizarea integrala a 
unui sistem de fluide medicale, compusa din rezervor de oxigen medical, vaporizator atmosferic, 
statie de back up oxigen medical, compresor aer medical, sistem de tratare-purificare a aerului, 
rezervor de aer medical, sistem de filtrare finala, panou reductor de presiune, sistem complet de 
vacuum medical,  sistem de oxigenoterapie, sistem de aspiratii secretii cu regulator de vacuum,  cu 
distributie la 36 de paturi de la parterul cladirii, pe console (rampe) medicale; extinderea si 
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modernizarea instalatiei electrice pentru alimentarea instalatiei de oxigen, aer, vacuum descrisa mai 
sus si a consolelor medicale; modernizarea instalatiei de alimentare cu curent electric in situatia de 
avarie-alimentare consumatori vitali pentru a raspunde situatiei actualizate privind consumatorii; 
realizarea integrala a unei instalatii de detectie, semnalizare si alarmare in cazul depasirii 
concentratiei maxime de oxigen in atmosfera, la parterul cladirii, pentru spatiile in care se utilizeaza 
oxigen medical. 

Pentru Clinica de Psihiatrie 2 – Obiectul 2 se propun urmatoarele lucrari: realizarea integrala a 
unui sistem detectie semnalizare si alarmare in caz de incendiu; modernizarea locala a instalatiei 
electrice, inclusiv a celei de alimentare cu curent electric in situatia de avarie-alimentare consumatori 
vitali, pentru a raspunde situatiei actualizate privind consumatorii.  

Pentru Clinica de Psihiatrie 1 – Obiectul 3 se propun urmatoarele lucrari: extinderea instalatiei 
existente  la niverul parterului - la etajele 1 si 2 si la mansarda cladirii, pentru realizarea   unui sistem 
de detectie ,semnalizare si alarmare in caz de incendiu cu acoperire integrala pentru toata cladirea; 
modernizarea locala a instalatiei electrice, inclusiv a celei de alimentare cu curent electric in situatia de 
avarie-alimentare consumatori vitali, pentru a raspunde situatiei actualizate privind consumatorii. 

Potrivit Ghidului solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de 
proiecte cu titlul POIM 2014-2020, Axa Prioritara 9, O.S. 9.1, apel POIM/935/9/1- Cresterea 
sigurantei pacientilor in structuri spitalicesti publice care utilizeaza fluide medicale, aprobat prin 
Ordinul Ministerulului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 299/19.03.2021, cu modificările și 
completarile ulterioare, documentatia tehnico-economică anexată la cererea de finantare a fost 
elaborata conform H.G. nr. 907/2016, si aprobată prin Hotararea de Consiliu nr.163/28.03.2022 
privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii "Cresterea sigurantei pacientilor in cadrul ”Spitalului Clinic 
de Neuropsihiatrie” Craiova - reabilitarea si extinderea instalatiei electrice, de fluide medicale, sisteme 
de detectare, semnalizare si alarmare incendii si sisteme de detectare, semnalizare si alarmare in cazul 
depasirii concentratiei maxime admise de oxigen”, in vederea depunerii unui proiect cu finantare 
nerambursabila.  

Proiectele propuse în cadrul acestui apel POIM/935/9/1 vor finanța: 
Activități de tip A 
Achiziții și montaj sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală și de 

detectare semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în 
atmosferă, inclusiv realizarea schemei/proiectului de execuție și montaj; 

Activități de tip B 
Evaluarea deficiențelor infrastructurii existente prin expertize tehnice și, după caz, studii, 

audituri, analize de specialitate în raport cu specificul acțiunii finanțabile, precum și pregătirea 
documentației de avizare a lucrărilor de intervenții / proiectare de specialitate etc., după caz; 
Această activitate nu poate face obiectul unui proiect de sine stătător. 

Achiziții, montaj, lucrări de intervenție la infrastructura electrică, de ventilare și tratare a 
aerului, precum și la infrastructura de fluide medicale. 

De asemenea, proiectele vor include și următoarele activități: Managementul de proiect, 
Activitățile de informare și promovare a proiectului, conform regulilor de informare și Publicitate; 
Audit financiar aferent proiectului. 

In conformitate cu Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii proiectul este compus din 
urmatoarele activitati: 

 Activitati tip A in suma de 730.029,00 lei, respectiv 147.590,93 euro curs Infoeuro din luna 
anterioara depunerii cererii de finantare, februarie 2022, 1 euro=4,9463 lei: 

Obiect 1 – 229.634,00 lei 
Obiect 2 – 243.355,00 lei 
Obiect 3 – 257.040,00 lei,  
din care  
Informare si Publicitate – 3.058,00 lei  
Audit financiar – 1.785,00 lei  
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Activitati tip B in suma de 4.647.581,00 lei, respectiv 939.607,59 euro curs Infoeuro din luna 
anterioara depunerii cererii de finantare, februarie 2022, 1 euro=4,9463 lei: 

Obiect 1 – 3.805.061,00 lei 
Obiect 2 –    579.530,00 lei 
Obiect 3 –    262.990,00 lei 
din care  
Informare si Publicitate – 29.667,00 lei  
Audit financiar – 11.305,00 lei  

 
A fost incheiat un acord de parteneriat nr.64822/30.03.2022 intre UAT Municipiul Craiova si 

Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, in care Municipiul Craiova este lider de parteneriat, aprobat 
prin Hotararea de Consiliu nr.162/28.03.2022, prin care au fost stabilite drepturile si obligatiile partilor 
si contributia financiara proprie a fiecarei parti la bugetul proiectului, precum si responsabilitatile ce le 
revin in implementarea activitatilor aferente proiectului "Cresterea sigurantei pacientilor in cadrul 
”Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie” Craiova - reabilitarea si extinderea instalatiei electrice, de fluide 
medicale, sisteme de detectare, semnalizare si alarmare incendii si sisteme de detectare, semnalizare si 
alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime admise de oxigen”. 

Prin adresa de clarificari transmisa de Autoritatea de Management pentru Programul Operational 
Infrastructura Mare, inregistrata la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 93082/17.05.2022 referitoare 
la evaluarea proiectului: „Cresterea sigurantei pacientilor in cadrul Spitalului Clinic de 

Neuropsihiatrie Craiova – Reabilitarea si extinderea instalatiei electrice, de fluide medicale, 

sisteme de detectare, semnalizare si alarmare incendii si sisteme de detectare, semnalizare si 

alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime admise de oxigen”, cod SMIS 155390 au fost 
solicitate: 

1. modificarea Hotararii de Consiliu nr.163/28.03.2022 privind aprobarea Documentatiei de 
avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 
"Cresterea sigurantei pacientilor in cadrul ”Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie” Craiova - reabilitarea 
si extinderea instalatiei electrice, de fluide medicale, sisteme de detectare, semnalizare si alarmare 
incendii si sisteme de detectare, semnalizare si alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime 
admise de oxigen” in sensul reaprobarii anexei 1 – DALI si a anexei 2 – principalii indicatori tehnico-
economici ai investitiei in vederea majorarii valorii devizului de la 5.363.925,00 lei la 5.377.610,00 lei 
si corelarea unor detalii tehnice cuprinse in structura acestor documente: 

- Activitatea „Realizarea integrala a unui sistem detectare, semnalizare si alarmare in caz de  
incendiu” pentru Sectiile Psihiatrie I si II, a fost incadrata in mod eronat in categoria de Activitati de 
tip B, in loc de activitati de tip A (conform prevederilor de la pct 1.3.2 din Ghidul Solicitantului) si au 
fost solicitata refacerea devizelor pentru Obiectele 2 si 3, precum si refacerea Devizului general pentru 
Obiectul 1 prin modificarea titlului, 

- Modificarea liniei de deviz Informare si publicitate in sensul cresterii valorii de la 19.040,00 lei  
la 32.725,00 lei prin adaugarea unui panou  temporar si o placa permanenta avand in vedere ca 
investitiile se desfasoara in cadrul a doua locatii diferite. 

- modificarea indicatorilor de performanta in ceea ce priveste definirea lor. 
2. aprobarea proiectului printr-o noua Hotarare de Consiliu Local, in care sa fie evidentiate:  
- valoarea totala a investitiei,  
- valoarea bugetului eligibil din POIM,  
- precum si eventualele cheltuieli neeligibile. 
 

Valoarea maximă eligibilă a investițiilor propuse pentru un spital public, pentru activitățile de 
tip A, indiferent de tipul solicitantului, nu poate depăși 150.000 euro, curs Infoeuro din luna anterioara 
depunerii cererii de finantare, respectiv februarie 2022, 1 euro=4,9463 lei. 

Valoarea maximă eligibilă a investițiilor propuse pentru un spital public, pentru activitățile de tip 
B, indiferent de tipul solicitantului, nu poate depăși 2.000.000 euro, curs Infoeuro din luna anterioara 
depunerii cererii de finantare, respectiv februarie 2022, 1 euro=4,9463 lei. 

Pentru proiectele finantate in cadrul apelului, se asigura finantarea cheltuielilor eligibile, astfel: 
- 85% valoarea maxima a finantarii acordate pentru costurile totale eligibile - FEDR Regiuni mai 

putin dezvoltate; 
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- 15% contributia eligibila minima a beneficiarului – Buget de stat. 
In cadrul prezentului apel de proiecte rata de cofinantare din partea Uniunii Europene si din  

bugetul de stat este de 100%. Pentru proiectele depuse in cadrul prezentului apel cofinantarea din 
partea solicitantului este de 0% din valoarea cheltuielilor eligibile. 

Valoarea totală a proiectului este 5.377.610,00 lei, din care: valoare eligibilă: 5.234.810,00 lei 
și valoare neeligibilă: 142.800,00 lei. 

Contribuția UAT Municipiul Craiova, în calitate de Lider de proiect, este 5.234.810,00 lei, 
respectiv  (97,30%) reprezentând cheltuieli eligibile. 

Sursă de finanțare a cheltuielilor conform Ghidului Solicitantului: 
- Fondul European de dezvoltare regională (FEDR) 85% - 4.449.588,50 lei; 
- Contribuție proprie (buget de stat): 15% - 785.221,50 lei. 
Contribuția Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, în calitate de Partener, este suma de 

142.800,00  lei (2,70%) pentru achiziția serviciilor de proiectare – expertiză tehnică și documentație de 
avizare a lucrărilor de intervenții – și reprezintă cheltuială neeligibilă deoarece suma a fost decontată 
de către spital din fonduri de la Casa de Asigurari de Sănătate Dolj, conform adresei cu nr. 
2908/17.03.2022 înregistrată la Primaria Craiova cu nr. 57375/18.03.2022. 

Justificăm urgenta adoptării prezentei hotărâri, peste ordinea de zi a sedinței ordinare din luna  
mai 2022, prin faptul că adresa de clarificari de la Autoritatea de Management pentru Programul 
Operational Infrastructura Mare privind finalizarea etapei de evaluare tehnica si financiara pentru 
proiectul susmentionat a fost comunicată autorității locale la data de 17.05.2022 cu termen de adoptare 
a hotărârii și transmitere a documentelor de 10 zile de la data comunicării. 

Fata de cele expuse, in conformitate cu prevederile: 
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 
 - Ghidului Solicitantului - Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare  COVID - 19 
Axa Prioritară 9 Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de virusul COVID-19 

Obiectivul Specific 9.1 Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19,  apel 
POIM/935/9/1-Cresterea sigurantei pacientilor in structuri spitalicesti publice care utilizeaza fluide 
medicale aprobat prin Ordinul Ministerulului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 299/19.03.2021 
cu modificările și completarile ulterioare; 
 - Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru 
organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei 
spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi 
suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă; 
 - avizul favorabil nr.56773/17.03.2022 al Comisiei Tehnico - Economice constituită la nivelul 
Primăriei Municipiului Craiova; 

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- art. 129, alin. (2), lit. d) coroborat cu alin. (7), lit. c) și art. 196 alin. (1), lit. a) din  OUG 
57/2019 privind Codul Administrativ; 
 propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

1. Aprobarea proiectului cu titlul ”Cresterea sigurantei pacientilor in cadrul ”Spitalului 

Clinic de Neuropsihiatrie” Craiova - reabilitarea si extinderea instalatiei electrice, de fluide 

medicale, sisteme de detectare, semnalizare si alarmare incendii si sisteme de detectare, 

semnalizare si alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime admise de oxigen”, în vederea 
finanțării acestuia în cadrul Programului Operational lnfrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritara 
9 Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 
9.1 - Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Cod apel POIM/935/9/1 
Cresterea sigurantei pacientilor in structuri spitalicești publice care utilizeaza fluide medicale; 

2. Aprobarea valorii totale a proiectului ”Cresterea sigurantei pacientilor in cadrul 

”Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie” Craiova - reabilitarea si extinderea instalatiei electrice, de 

fluide medicale, sisteme de detectare, semnalizare si alarmare incendii si sisteme de detectare, 

semnalizare si alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime admise de oxigen”, in cuantum 

de 5.377.610,00 lei inclusiv TVA din care valoare eligibila in suma de 5.234.810,00 lei inclusiv 

TVA si valoare neeligibila in suma de 142.800,00 lei inclusiv TVA. 
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3. Asigurarea de catre UAT Municipiul Craiova a tuturor resursele financiare necesare 
implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu a corecţiilor si/sau cheltuielilor neeligibile ce pot fi 
identificate în implementarea proiectului; 

4. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova, să semneze toate actele necesare şi 
contractul de finanţare. 

 
   
 
 
      

 
Pt. Director Executiv 

Motocu Adriana  
Imi asum responsabilitatea privind realitatea si 

legalitatea in solidar cu intocmitorii inscrisului 

Data: ______.05.2022 
 

Semnatura: ____________ 

 
 
 
 

Pt. Sef Birou 
Chetoiu Marius Cristian  

Imi asum responsabilitatea privind realitatea si 

legalitatea in solidar cu intocmitorii inscrisului 

Data: ______.05.2022 
 

Semnatura: ____________  
 

Ionescu Sorin 
Manager proiect  

Imi asum responsabilitatea 

pentru fundamentarea, 

realitatea si legalitatea 

intocmirii acestui act oficial 

Data: ______.05.2022 
Semnatura: 
 
 

Olteanu Mariana 
Manager tehnic  

Imi asum responsabilitatea 

pentru fundamentarea, 

realitatea si legalitatea 

intocmirii acestui act oficial 

Data: ______.05.2022 
Semnatura: 

Vladu Dorel  
Manager tehnic  

Imi asum responsabilitatea 

pentru fundamentarea, 

realitatea si legalitatea 

intocmirii acestui act oficial 

Data: ______.05.2022 
Semnatura: 

Radulescu Oana 
Manager financiar  

Imi asum responsabilitatea 

pentru fundamentarea, 

realitatea si legalitatea 

intocmirii acestui act oficial 

Data: ______.05.2022 
Semnatura: 
 

Petrescu Mariana 
Manager achizitii  

Imi asum responsabilitatea 

pentru fundamentarea, 

realitatea si legalitatea 

intocmirii acestui act oficial 

Data: ______.05.2022 
Semnatura: 

Pirsoi Roxana 
Responsabil comunicare  

Imi asum responsabilitatea 

pentru fundamentarea, 

realitatea si legalitatea 

intocmirii acestui act oficial 

Data: ______.05.2022 
Semnatura: 

 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 96468/ 23.05.2022  
 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 

 

 
               Avand în vedere: 

 -  Referatul de aprobare nr.95773/23.05.2022 al Directiei Elaborare si Implementare Proiecte; 
            - Raportul nr. 96336/23.05.2022 intocmit de Directia Elaborare si Implementare Proiecte prin 
care se propune Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea proiectului: "Cresterea 

sigurantei pacientilor in cadrul ”Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie” Craiova - reabilitarea si 

extinderea instalatiei electrice, de fluide medicale, sisteme de detectare, semnalizare si alarmare 

incendii si sisteme de detectare, semnalizare si alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime 

admise de oxigen” si a cheltuielilor legate de acesta. 

 - Ghidului Solicitantului - Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare  COVID - 19 
Axa Prioritară 9 Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de virusul COVID-19 
Obiectivul Specific 9.1 Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19,  apel 
POIM/935/9/1-Cresterea sigurantei pacientilor in structuri spitalicesti publice care utilizeaza fluide 
medicale aprobat prin Ordinul Ministerulului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 299/19.03.2021 
cu modificările și completarile ulterioare; 

 - Ordinului M.S. nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea 
spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor 
de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, 
conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă; 

 - art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- art. 129, alin. (2), lit. d) coroborat cu alin. (7), lit. c), art. 134, alin. (4)  și art. 196 alin. (1), lit. 
a) din  OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 

- Potrivit Legii nr. 514/2013 privind organizarea si exercitarea  profesiei de consilier juridic; 
 
 
 

 
                      AVIZAM FAVORABIL 

                                                                        Propunerea privind: 
 

     
1. Aprobarea proiectului cu titlul ”Cresterea sigurantei pacientilor in cadrul ”Spitalului 

Clinic de Neuropsihiatrie” Craiova - reabilitarea si extinderea instalatiei electrice, de fluide 

medicale, sisteme de detectare, semnalizare si alarmare incendii si sisteme de detectare, 

semnalizare si alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime admise de oxigen”, în vederea 
finanțării acestuia în cadrul Programului Operational lnfrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritara 
9 Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 
9.1 - Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Cod apel POIM/935/9/1 
Cresterea sigurantei pacientilor in structuri spitalicești publice care utilizeaza fluide medicale; 

 



  

 
2. Aprobarea valorii totale a proiectului ”Cresterea sigurantei pacientilor in cadrul 

”Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie” Craiova - reabilitarea si extinderea instalatiei electrice, de 

fluide medicale, sisteme de detectare, semnalizare si alarmare incendii si sisteme de detectare, 

semnalizare si alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime admise de oxigen”, in cuantum 

de 5.377.610,00 lei inclusiv TVA din care valoare eligibila in suma de 5.234.810,00 lei inclusiv TVA 

si valoare neeligibila in suma de 142.800,00 lei inclusiv TVA. 
3. Asigurarea de catre UAT Municipiul Craiova a tuturor resursele financiare necesare 

implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu a corecţiilor si/sau cheltuielilor neeligibile ce pot fi 
identificate în implementarea proiectului; 

4. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova, să semneze toate actele necesare şi 
contractul de finanţare. 
 
 
 
 
                                    

                                                                                        
 

       
 

Director Executiv, 

Ovidiu Mischianu 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea si 
legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului 

Semnatura: 

Intocmit, 

Cons. jur. Claudia Calucică 

Imi asum responsabilitatea privind 
legalitatea actului administrativ 

Semnatura: 
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