
ROMANIA 

JUDETUL V ALCEA 

Proiect de HOTĂRÂRE Nr/Of ... 

Privind aprobarea proiectului „EXTINDEREA SI MODERNIZAREA 
AMBULATORIULUI INTEGRAT SPITAL ORASENESC BREZOI" in cadrul 
Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Pilonul V: Sănătate şi rezilienţă 

instituţională, Componenta: 12 - Sănătate, Investiţia: 1.1. Dezvoltarea infrastructurii 
medicale prespitaliceşti, Investiţia specifică: 11 .3 Unităţi de asistenţă medicală 

ambulatorie; 

Consiliul Local al oraşului Brezoi, Judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă. ordinară 
astăzi 2..kr./.l.:?f/k-la care participă un număr de „„ .... „. consilieri din totalul de 15 
din câţi este constituit, 

Vazând ca prm 1-LC.L nr. ..... ./ ... „ ... 2022 domnul consilier local 

................ a fost ales presedinte de sedinta, 

A vând în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 

b) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 

la 15 octombriel 985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

d) prevederile Ghidului Beneficiarului pentru Investiţia specifică: Il.3 Unităţi 

de asistenţă medicală ambulatorie in cadrul pilonului V: Sanatate si rezilienta 

institutionala - componenta 12: Sanatate - investitia I. I. Dezvoltarea infrastructurii 

medicale prespitaliceşti, aprobat prin O.M.S. Nr.2735/2022 publicat in M.Of. 

Nr.916 bis din 19.09.2022; 

Luând act de: 

- referatul de aprobare al Primarului Oraşului Brezoi nr.7489/18.11.2022 prin 

care se propune aprobarea proiectului de investitii „Extinderea si modernizarea 



ambulatoriului integrat Spital Orasenesc Brezoi" finantat în cadrul apelului de 

proiecte PNRR/2022/C 12/ I 1.3 Unităţi de asistenţă medicală ambulatorie; 

- raportul de specialitate al Biroului Management Proiecte nr.7490/18.11.2022; 

- In conformitate cu Instructiunile Ministerului Sanatatii Nr. I 

1. l.3.Ambulatorii/21.09.2022, Nr.2 J. l.3.Ambulatorii/21.09 .2022 s1 Nr.3 

(3 ), lit.a) şi ale (1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

cu un nr. de „„„ voturi „pentru", 

Adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE: 

ART. I. Se aprobă proiectul „EXTINDEREA SI MODERNIZAREA 

AMBULATORIULUI INTEGRAT SPITAL ORASENESC BREZOI" în vederea 

finantării acestuia în cadrul Planul National De Redresare Si Rezilientă -
' ' ' ' 

Componenta CI 2 - Sănătate - Investiţia 1.1. Dezvoltarea infrastructurii medicale 

prespitaliceşti, Investiţia specifică: I 1 .3 Unităţi de asistenţă medicală ambulatorie, 

apelul de proiecte MS-0013. 

AR T.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Extinderea si modernizarea 

ambulatoriului integrat spital Orasenesc Brezoi", în cuantum de 16.126.432,87 lei 

(inclusiv TV A). 
~-

1 Total eligibil proiect fără TV A 13.183.706,02 -- -
1.1 ____ _ ___ Di~_':'.~!·e e!_i_gi~il-.f~mpo_!1er~_ta _y_~1~c~-~---- ___ __ 6~~~12-Z2L ______ 

~·-·" ·--- ·-,~····~····~ 

2 TV A pentru valoare cligi bilă ( 1x19%) 2.504.904,14 
·-·· 

3 Total eligibil cu TVA (1 +2) 15.688.610,16 
4 Total neeligibil fără TV A 377.622,80 
5 _____ JY f'. pentru valoare neeligibilă (~~}9~2._ _________ 60.199,90 ---- --------- ----

6 Total neeligibil cu TV A ( 4+5) 437.822,71 
-

7 Total proiect fără TVA (1+4) 13.561.328,82 
f---

8 Total TV A proiect (2+5) 2.565. l 04,05 
9 Total proiect cu TV A (7+8) 16.126.432,87 

- Ajutor financiar nerambursabil 13.183. 706,02 

ART.3. Se aprobă contribuţia propne în proiectul „Extinderea si 

modernizarea ambulatoriului integrat spital Orasenesc Brezoi", a Orasui Brezoi, în 

cuantum de 377.622,80 lei fara TVA reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor 

neeligibile ale proiectului. 



ART.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului „Extinderea si modernizarea ambulatoriului integrat spital 
Orasenesc Brezoi", pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor 

asigura din Buget local Oras Brezoi. 

ART.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii. 

ambulatoriu integrat a Spitalului Orasenesc Brezoi prevăzută în Anexa 1 -
cererea de finanţare ca reprezentând numărul de prezentări în ambulatoriu în anul 
2019, valoarea pentru care se va depune următorul document: Cap. 2 Activitatea 
spitalului, a Ambulatorului integrat si a cabinetelor medicale de specialitate pe anul 
2019, aprobat prin ORD. MSP 919/2006. 

ART.7. Se aproba Acordul de parteneriat încheiat cu Beneficiarului 
proiectului - Spitalul Orasenesc Brezoi, anexa la prezenta hotarare. 

ART.8. Se împuterniceşte Primarul Orasului Brezoi - dl. Schell Robert 

Adrian, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele 

Orasului Brezoi şi al Partenerului - Spital Orasenesc Brezoi. 

ART.9. Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii 

contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

ART. I O. Începând cu data prezentei, H.C.L. Nr.69/29.09.2022, îşi încetează 
aplicabilitatea. 

ART.11. Prezenta hotărâre se va comunica Institutiei Prefectului - Judetul 
' ' 

Vâlcea si Primarului oraşului Brezoi, Serviciului Buget, Contabilitate, Financiar, 
Investitii, Venituri, Taxe, Compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului si 
se va publica in Monitorul Oficial Local pe pagina web a Primariei Brezoi la adresa 

htt12s://www .primariabrezoi.ro. 
Brezoi, la .1.':t„ . .11:„„„ .... „„ 2022 

INITIATOR 

PRIMAR 
Schell Robert 

Data ..... „ .... „. 

Intocmit, 
Ecaterina Dobroiu 

Inspector de specialitate 
Birou management proiecte 

~ 

AVIZAT PENTRU LEGALIATE 

Secretar general u.a.t. 
Sandu Nicolae 



PRIMARIA ORASULUI BREZOI 
JUDETUL VALCEA 
NR. 7489 /18.11.2022 

REFERAT DE APROBARE 
Al proiectului de hotărâre referitor la: «Aprobarea proiectului de investitii „EXTINDEREA SI 

finantare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C12, INVESTIŢIA: 11. Dezvoltarea infrastructurii 
medicale prespitaliceşti 

Investiţia specifică: 11.3. Unităţi de asistenţă medicală ambulatorie, precum si a cheltuielilor legate de 
proiect» 

UAT Oras Brezoi doreste sa depuna o cerere de finantare in cadrul apelului de proiecte 

PNRR/2022/ClO, componenta 12 - Sanatate, Obiectivul de lnvestitii 11. Dezvoltarea infrastructurii 

medicale prespitaliceşti, Investiţia specifică: 11.3. Unităţi de asistenţă medicală ambulatorie, pentru 

proiectul de investitii „EXTINDEREA SI MODERNIZAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT SPITAL 

ORASENESC BREZOI". 

Principalul rezultat asteptat al implementarii proiectului propus este de a creşte siguranţa 

pacientului în unităţile medicale, fondul construit existent avand nevoie de intervenţii integrate 

urgente, care să vizeze măsuri de asigurare a siguranţei la incendiu, a siguranţei structurale a clădirii 

şi a siguranţei la seism, de îmbunătăţire a performanţei energetice, cât şi de prevenire a infecţiilor 

nosocomiale. 

În conformitate cu Ghidul beneficiarului în cadrul apelurilor de proiecte - cod apel: MS-0013, 

lnstructiunea Nr 1 1.1.3. Ambulatorii/21.09.2022 a Ministerului Sanatatii, lnstructiunea Nr 2 1.1.3. 

Ambulatorii/21.09.2022 a Ministerului Sanatatii, lnstructiunea Nr. 3 1.1.3. Ambulatorii/23.09.2022 a 

Ministerului Sanatatii, aferente PNRR Componenta C12 - Sanatate, pentru a permite acordarea de 

fin;rnţare nerambursabilă în vederea renovarii/reabilitarii/lucrarilor de construcţii pentru extinderea 

ambolutariului integrat Spitalului Orasenesc Brezoi, este necesara emiterea unei HCL de aprobare a 

proiectului de investitii „EXTINDEREA SI MODERNIZAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT SPITAL 

ORASENESC BREZOI", a valorii acestuia. 

ln consecinta propun aprobarea Proiectului de hotarare referitor la: Aprobarea proiectului de 

investitii „EXTINDEREA SI MODERNIZAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT SPITAL ORASENESC BREZOI" 

finantat în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C12, componenta 12 - Sanatate, INVESTIŢIA: 11. 

Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitaliceşti Investiţia specifică: 11.3. Unităţi de asistenţă 

medicală ambulatorie, precum si a cheltuielilor legate de proiect, informa prezentata. 



Numarul de prezentări intr-un an la ambulatoriu 

Valorile aferente anului 2019 pentru Număr de prezentări într-un an în 
Ambulatoriu integrat a Spitalului Orasenesc Brezoi, sunt urmatoarele: 

----·-----~ ---·------- -----------------

Număr de prezentări într
un an la ambulatoriu 

An 2019 4849consultatiiin cabinetele din 
ambulatoriu integrat 

Documente suport - sursa oficiala - Cap. 2 Activitatea 
spitalului, a Ambulatorului integrat si a cabinetelor 
medicale de specialitate pe anul 2019, aprobat prin ORD. 
MSP 919 /2006. 

Nume: VLAD DECEBAL GHEORGHE 
Funcţie: Manager al SPITALULUI ORASENESC BREZOI 
Data:23.11.2022 
Semnătură: 



PRIMARIA ORASULUI BREZOI 
JUDETUL VALCEA 
NR. 7490 /18.11.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 

MODERNIZAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT SPITAL ORASENESC BREZOI" si depunerea spre 
finantare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C12, INVESTIŢIA: 11. Dezvoltarea infrastructurii 

medicale prespitaliceşti 
Investiţia specifică: 11.3. Unităţi de asistenţă medicală ambulatorie, precum si a cheltuielilor legate de 

proiect>> 

Avand in vedere lansarea in data de 26.09.2022 a apelului de proiecte PNRR/2022/C12, 

componenta 12 - Sanatate si tinand cont de aceasta oportunitate de finantare, pentru a imbunatati 

serviciile publice medicale prestate la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, este necesară şi 

oportună investiţia privind proiectul de investitii 11 EXTINDCREA SI MODERNIZAREA AMBULATORIULUI 

INTEGRAT SPITAL ORASENESC BREZOI". 

Necesitatea şi oportunitatea investiţiei rezidă în a creşte siguranţa pacientului în unităţile 

medicale, fondul construit existent avand nevoie de intervenţii integrate urgente, care să vizeze 

măsuri de asigurare a siguranţei la incendiu, a siguranţei structurale a clădirii şi a siguranţei la seism, 

de îmbunătăţire a performanţei energetice, cât şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale. 

Cu toate acestea, o bună parte a clădirilor existente cu funcţiune de îngrijire medicală nu mai 

pot fi conformate la normele de siguranţă la incendii şi la cele igienico-sanitare. Unitatile 

prespitalicesti îndeplinesc nevoi esenţiale în domeniul asistenţei medicale şi de lungă durată, al 

îngrijirii copilului, al asistenţei medicale a grupurilor vulnerabile. De asemenea, este necesara dotarea 

ambulatoriului cu echipamente/dotări cu cele mai noi tehnologii disponibile, pentru eficientizarea 

fluxului existent de lucru. 

În conformitate cu Ghidul beneficiarului în cadrul apelurilor de proiecte - cod apel: MS-0013, 

lnstructiunea Nr 1 1.1.3. Ambulatorii/21.09.2022 a Ministerului Sanatatii, lnstructiunea Nr 2 1.1.3. 

Ambulatorii/21.09.2022 a Ministerului Sanatatii, lnstructiunea Nr. 3 1.1.3. Ambulatorii/23.09.2022 a 

Ministerului Sanatatii, aferente PNRR Componenta C12 - SanatatePNRR/2022/ClO, componenta 10 -

Fondul local, pentru a permite acordarea de finanţare nerambursabilă, este necesara emiterea unei 

HCL de aprobare a proiectului de investitii 11 EXTINDEREA SI MODERNIZAREA AMBULATORIULUI 

INTEGRAT SPITAL ORASENESC BREZOI", a valorii acestuia conform buget proiect, respectiv 

16.126432.87> lei (cu TVA)detaliat astfel: 

1.1 Din care eligibil Componenta verde 6.867.197,52 

2 TVA pentru valoare eligibilă (1x19%) 2.504.904,14 



.... ... 
.•... „ .•. ""····„··--

3 Total eligibil cu TVA (1+2) 15.688.610,16 

4 Total neeligibil fără TVA 377.622,80 

------
5 TVA pentru valoare neeligibilă (4x19%) 60.199,90 

6 Total neeligibil cu TVA (4+5) 437.822,71 
-

7 Total proiect fără TVA (1+4) 13.561.328,82 

8 Total TVA proiect (2+5) 2.565.104,05 

9 Total proiect cu TVA (7+8) 16.126.432,87 

- Ajutor financiar nerambursabil 13.183.706,02 

Constituie cheltuială neeligibilă şi va fi suportată de beneficiar in afara valorii eligibile a 

proiectului ceea ce este prevazut in ghidul specific. 

ln consecinta propun aprobarea Proiectului de hotarare referitor la: „EXTINDEREA SI 

MODERNIZAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT SPITAL ORASENESC BREZOI", finantat în cadrul 

apelului de proiecte PNRR/2022/C12, componenta 12 - Sanatate, INVESTIŢIA: 11. Dezvoltarea 

infrastructurii medicale prespitaliceşti Investiţia specifică: 11.3. Unităţi de asistenţă medicală 

ambulatorie, precum si a cheltuielilor legate de proiect, informa prezentata. 

INTOCMIT, tJ 
Ecaterina Dobroiu 
Inspector de Specia lta 
Birou management proiecte 

. ····-'· ..... 



Acord de Parteneriat 

încheiat între 

ORAS BREZOI, Str. Lotrului nr. 2, Brezoi, Va/cea, 245500, C.U.I. 2541894, Reprezentată prin 
Primar Schell Robert Adrian, în calitate de Ordonator principal de credite si Lider de 
parteneriat, denumit în continuare "Solicitant" 

şi 

SPITALUL ORASENESC BREZOI, Str. Fabricii nr.2, Loc. Brezoi, Jud. Vâlcea, 245500, C.u.t. 
2541908, Reprezentată prin Manager interimar Vlad Decebal Gheorghe, în calitate de 
Ordonator tertiar de credite si Partener, denumit în continuare "Unitatea sanitara 
beneficiara" 

denumite în continuare, individual "Parte" şi împreună "Părţi" 

au convenit incheierea prezentului Acord de parteneriat in vederea depunerii, respectiv 
implementarii Proiectului „EXTINDEREA Sf MODERNIZAREA AMBULATORIULUI 
INTEGRAT SPITAL ORASENESC BREZOI", în cadrul lnvestitiei specifice 1.3 Unităţi de 
asistenţă medicală ambulatorie, apelul de proiecte MS-0013, din cadrul Pilonului V: Sanatate 
si rezilienta institutionala - Componenta 12: Sanatate, lnvestitia 11. Dezvoltarea infrastructurii 
medicale prespitalicesti, Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei, dupa cum 
urmeaza: 

Articolul 1 - Scopul şi Obiectul Acordului 

1. Prezentul Acord de Parteneriat (denumit în continuare "Acordul') defineşte drepturile şi 
obligaţiile Părţilor şi stabileşte termenii şi condiţiile colaborării acestora în vederea depunerii şi 
implementării Proiectului "EXTINDEREA SI MODERNIZAREA AMBULATORIULUI 
INTEGRAT SPITAL ORASENESC BREZOI", denumit in continuare „Proiecf'. 

2. Părţile vor acţiona în conformitate cu legislaţia naţională şi europeană aplicabilă. 

3. Prin prezentul Acord, Unitatea sanitara beneficiara (SPITALUL ORASENESC BREZOI) 
imputerniceste Solicitantul (ORAS BREZOI) in vederea realizarii documentatiei aferente 
Proiectului prevazut la alin. (1), precum si incarcarea Dosarului de finantare aferent acestuia, in 
conformitate cu Ghidul solicitantului pentru lnvestitia specifica 1.3 Unităţi de asistenţă medicală 
ambulatorie, apelul de proiecte MS-0013, din cadrul Pilonului V: Sanatate si rezilienta 
institutionala - Componenta 12: Sanatate, lnvestitia 11. Dezvoltarea infrastructurii medicale 
prespitalicesti, Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei. 

4. Obiectul Acordului de Parteneriat este de a oferi cadrul juridic in vederea participarii la apelul 
de proiecte aferent lnvestitiei specifice 1.3 Unităţi de asistenţă medicală ambulatorie, apelul 
de proiecte MS-0013, cu Proiectul "EXTINDEREA SI MODERNIZAREA AMBULATORIULUI 
INTEGRAT SPITAL ORASENESC BREZOI". 



Prezentul Acord intra în vigoare la data semnarii acestuia de către Părţi si este 
valabil pana la data la care Proiectul prevazut la art. 1 alin. (1) este implementat, 
prin îndeplinirea conditiilor privind sustenabilitatea si durabilitatea acestuia, dar 
nu mai tarziu de data de 30 iunie 2026. 

2. Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in situatia in care Dosarul de finantare 
aferent Proiectului nu este aprobat pentru finantare conform Planului National de 
Redresare si Rezilienta al Romaniei, prezentul Acord inceteaza de drept la data 
la care acesta este respins. 

Articolul 3 - Principalele roluri şi responsabilităti ale Părtilor 

1. Părţile vor adopta toate măsurile necesare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, 
in vederea asigurarii Obiectului prezentului Acord, precum si in vederea îndeplinirii obligatiilor 
acestora. 

2. ln vederea îndeplinirii Obiectului prezentului Acord, Parlile vor actiona in conformitate cu 
legislatia nationala si europeana aplicabila. 

3. Partite isi vor îndeplini obligatiile care le revin potrivit prezentului Acord cu eficienta, 
trabsparenta si rigurozitate. Acestea se vor informa reciproc cu privire la orice aspect relevant 
in ceea ce priveste cooperarea Partilor în vederea implementarii activitatilor ce urmeaza a fi 
desfasurate. Acestea vor actiona cu buna-credinta, in toate activitatile necesare implementarii 
Proiectului, in interesul realizarii acestuia cu succes conform Planului National de Redresare si 
Rezilienta al Romaniei. 

Articolul 4 - Drepturile si Obligaţiile Ordonatorului principal de credite 

1.:. Ordonator principal de credite (ORAS BREZOI) va realiza toate demersurile necesare, în 
conformitate cu prevederile legale in vigoare, in vederea semnarii Hotararii de aprobare a 
proiectului, prevazuta in Anexa 11 la Ghidul beneficiarului in cadrul apelului de proiecte - cod 
apel MS-0013, in functie de specificul acestuia. 

Articolul 5 - Drepturile si Obligatiile Solicitantului 

1. Solicitantul (ORAS BREZOI) este responsabil de informatiile si documentele 
aferente Dosarului de finantare, in conformitate cu Ghidului solicitantului pentru 
investitia specifica 1.3. Unitati de asistenta medicala ambulatorie, apelul de 
proiecte MS-0013 din cadrul pilonului V: Sanatate si rezilienta institutionala -
Componenta 12: Sanatate - lnvestitia 1.1 Dezvoltarea infrastructurii medicale 
prespitalicesti, Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei. 

2. Solicitantul (ORAS BREZOI) este obligat sa depuna Dosarul de finantare aferent 
Proiectului, in termenul prevazut de Ghidul solicitantului mentionat la alin. (1 ). 

3. Solicitantul (ORAS BREZOI) este obligat sa numeasca persoane in cadrul unei 
unitati de implementare si monitorizare a proiectelor, in conformitate cu 
prevederile Ghidului solicitantului prevazut la alin. (1 ). 

4. Solicitantu/ (ORAS BREZOI) este obligat sa respecte toate drepturile si obligatiile 
ce decurg din participarea la apelul de proiecte aferent lnvestitiei specifice 



Diaconescu Ilie Sandu Nicolae 
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