
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea art.2 al  Hotărârii nr.146/28.07.2011 

privind aprobarea proiectului „ IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC 

INTEGRAT E-SĂNĂTATE LA NIVELUL SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA 

IULIA” şi a cheltuielilor legate de acesta, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului 

Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013  

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit in şedinţa extraordinară în data de 13 decembrie 2012; 

Luând in dezbatere : 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea art.2 al Hotărârii 

nr.146/28.07.2011 privind aprobarea proiectului „ Implementarea unui Sistem Informatic 

Integrat E-Sanatate la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”  şi a cheltuielilor legate 

de acesta, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea 

Competitivităţii Economice 2007-2013 ; 

-Proiectul de hotărâre pentru modificarea art.2 al Hotărârii nr.146/28.07.2011 privind 

aprobarea proiectului „ Implementarea unui Sistem Informatic Integrat E-Sanatate la nivelul 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”  şi a cheltuielilor legate de acesta, în vederea 

finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii 
Economice 2007-2013, iniţiat de preşedintele Consiliului Judeţean, d-nul Ion Dumitrel; 

-Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete  nr. 16042/07.12.2012 cu 

privire la proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 226 din data de 05.12.2012; 

Văzând: 

-Adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia nr.13849-15791/04.12.2012, 

-Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 „Dezvoltare economică, Buget, 

Strategii” 

Având in vedere prevederile : 

� Hotărârii Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate 

în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

� Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr.2.241/2008 pentru aprobarea listelor de 

cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunii 3.1.4 „susţinerea 

conectării şcolilor la broadband” din domeniul major de intervenţie 3.1 „Susţinerea 

utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor” şi în cadrul operaţiunilor din domeniul 

major de intervenţie 3.2 „dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice 

electronice”, axa prioritara 3 „tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele 

privat şi public” din cadrul programului operaţional sectorial „creşterea competitivităţii 
economice “(POS CCE ) 2007-2013 ; 

� Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă; 
� Hotărârea nr.218/2012 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea 

financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă 
� Art.2 alin. (2) din Hotărârea nr.529/2010  pentru aprobarea menţinerii managementului 

asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-

pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine 

managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la 

Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru 

care se transferă managementul asistenţei medicale catre autorităţile administraţiei 

publice locale şi către Primăria Municipiului Bucuresti 

 



In temeiul art.97 si art.115 - (1) lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, adoptă prezenta: 

HOTĂRÂRE 
 

 Art.I Se modifică articolul 2 la Hotărârea nr.146/28.07.2011 privind aprobarea 

proiectului „ Implementarea unui Sistem Informatic Integrat E-Sanatate la nivelul Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”  şi a cheltuielilor legate de acesta, în vederea finanţării acestuia 

în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013, şi 
va avea următorul cuprins : 

„ Art.2 (1) Se aprobă bugetul proiectului în valoare totală de 2.007.134,20 lei, din care 

1.398.660,90 lei reprezintă suma nerambursabila solicitata . 

(2) Se aprobă contribuţia la cheltuieli eligibile, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a 

proiectului, în valoare de 28.544,10 lei.  

(3) Se aprobă contribuţia de 325.729,20 lei, reprezentând valoarea TVA-ului aferentă 
cheltuielilor eligibile. 

 (4) Se aprobă suma de 205,000,00 lei reprezentând cheltuieli declarate neeligibile 

aferente proiectului, respectiv suma de 49.200,00 lei reprezentând valoarea TVA-ului aferentă 
cheltuielilor neeligibile.  

(5) Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia se obligă să asigure resursele financiare 

aferente costurilor eligibile, respectiv neeligibile, inclusiv costurilor conexe investiţiei, necesare 

implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile 

din instrumentele structurale.” 

Art.II Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, prin Direcţia 

Dezvoltare şi Bugete va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Prezenta hotărâre se publică in Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba; 

- Spitalului Judeţean de urgenta Alba Iulia; 

- Direcţiei de Sănătate Publică Alba; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 
 
 Preşedinte, 

     Ion Dumitrel                                                          Contrasemnează 
                                                                             Secretarul  Judeţului, 
                                                                                Mariana Hurbean 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 13.12.2012 
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