
 
JUDETUL ARGEȘ                         
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ     
CONSILIUL LOCAL          
                      
                                  
                       

HOTĂRÂRE  nr. 145 / 2022 
privind aprobarea proiectului ,,Dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal Curtea de Argeș cu echipamente 

medicale”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat încheiat între UAT MUNICIPIUL  
CURTEA DE ARGEȘ și SPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGEȘ, în vederea depunerii acestuia spre finanțare  

în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, pilon V, Componenta C 12. Sănătate, INVESTIȚIA: 2. Dezvoltarea 
infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I1.3. Unități de asistență medicală ambulatorie 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș, judeţul Argeş, întrunit în ședință extraordinară convocată de îndată. 
Având în vedere: 
-Referatul de aprobare nr. 38147 din 13.12.2022 al Primarului Municipiului Curtea de Argeș;  
-Raportul de specialitate nr. 38282 din 14.12.2022 a Compartimentului Management de proiect; 
-Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului 

de redresare și reziliență;  
-Decizia Comisiei Europene 2021/608 de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării Planului de redresare și 

reziliență al României din 03 noiembrie 2021;  

-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată; 
-Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea 

fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență 
necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și 
reziliență, cu modificările și completările ulterioare; 

-Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate 
României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru 
accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență; 

-Ordinul ministrului sănătății nr. 2735 din 15 septembrie 2022 privind aprobarea Ghidului beneficiarului pentru investiția 
specifică: I1.3. Unități de asistență medicală ambulatorie din cadrul pilonului V: Sănătate și reziliență instituțională - componenta 
12: Sănătate - Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, finanțări din fondurile europene aferente Planului 
național de redresare și reziliență; 

-Avizul dat de Comisia economică.  
În temeiul art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. c, art. 139 alin. 1 și art. 196  alin. 1  lit. a, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ 

 
Hotărăște : 

 
 ART 1. Se aprobă proiectul  ,,Dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal Curtea de Argeș cu 
echipamente medicale” în vederea finanțării acestuia în cadrul Planul Național De Redresare Și Reziliență - Componenta C12 – 
Sănătate,  Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești - I1.3 Unități de asistență medicală ambulatorie, apelul 
de proiecte MS-0013. 

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,Dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal Curtea 
de Argeș cu echipamente medicale”, în cuantum de 9.724.374,17 lei (inclusiv TVA).  Valoarea totală eligibilă este de 
8.171.743,00 lei fără TVA, iar valoarea neeligibilă reiese din TVA-ul aferent acesteia, in suma de 1.552.631,17 lei ce va fi 
susținută de bugetul de stat. 

ART 3. Se aprobă Nota de fundamentare ce se va constitui anexă la Cererea de finanțare, prezentată în Anexa nr. 1 ce 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART 4. Se aprobă  Modelul  de Acord de parteneriat dintre Spitalul Municipal Curtea de Argeș (în calitate de lider) și UAT 
Municipiul Curtea de Argeș (in calitate de ordonator principal de credite), pentru depunerea și implementarea proiectului menționat 
la art. 1, conform  Anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART 5. Se împuternicește primarul Municipiului Curtea de Arges, să semneze Acordul de parteneriat si toate actele 
necesare in calitate de partener, în numele UAT MUNICIPIUL Curtea de Argeș. 

 
 

        Contrasemnează pentru legalitate 
   Președinte de ședință                                                               Secretar  general al municipiului 
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 Curtea de Argeș – 15 decembrie 2022 


