ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea acoperirii definitive, din excedentul bugetului local al anilor
precedenţi, a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2018

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinarăˮ în luna ianuarie 2019;
Luând în dezbatere :
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive,
din excedentul bugetului local al anilor precedenţi, a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul
2018;
- raportul de specialitate nr. 11 din 3 ianuarie 2019 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
Având în vedere prevederile :
- art. 91 alin. 1 lit. b și alin. 3 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările
ulterioare;
- Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018
aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3809/18 decembrie 2018;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă acoperirea definitivă, din excedentul bugetului local al anilor
precedenţi, a deficitului secţiunii de dezvoltare, pe anul 2018 în sumă de 13.077.443,88 lei.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației
Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia și Direcţiei juridică și
relații publice și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 1
Alba Iulia, 3 ianuarie 2019

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive, din excedentul
bugetului local al anilor precedenţi, a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2018

În conformitate cu prevederile punctului nr. 5.15.3. Stabilirea excedentului/deficitului
anual al bugetului local, din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al
anului 2018 aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3809/18 decembrie 2018,
„în situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează deficit,
autorităţile deliberative … au obligaţia de a aproba prin hotărâre acoperirea definitivă, din
excedentul bugetului local al anilor precedenţi, a deficitului secţiunii de funcţionare si/sau
dezvoltare, după caz, până la data de 09 ianuarie 2019, inclusiv. Pe baza hotărârilor autorităţilor
deliberative unităţile trezoreriei statului înregistrează operaţiunea de acoperire definitivă a
deficitelor secţiunilor respective”;
Execuţia bugetului local înregistrată la data de 31.12.2018 la secţiunea de dezvoltare, se
prezintă astfel:
- venituri încasate
15.252.770,85 lei
- plăți efectuate
28.330.214,73 lei
- deficit
13.077.443,88 lei
În aceste condiții propun aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de
dezvoltare a bugetului local în sumă de 13.077.443,88 lei din excedentul bugetului local al
anilor precedenţi.
Având în vedere cele prezentate mai sus, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr.
215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum
și ale art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean
Alba, potrivit căruia dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean,
aparţine preşedintelui, vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii,
iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 1 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea
acoperirii definitive, din excedentul bugetului local al anilor precedenţi, a deficitului secţiunii
de dezvoltare pe anul 2018.
.
PREȘEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Dezvoltare Bugete
Nr. 11/03.01.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea acoperirii definitive, din excedentul bugetului local al anilor
precedenţi, a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2018

În Monitorul Oficial al României nr. 1078 din 19 decembrie 2018 a fost publicat
Ordinul nr. 3809/18.12.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2018.
Conform prevederilor punctului nr.5.15.3. Stabilirea excedentului/deficitului anual al
bugetului local, din normele mai sus menţionate “în situaţia în care secţiunea de funcţionare
şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează deficit, autorităţile deliberative … au obligaţia de
a aproba prin hotărâre acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al anilor
precedenţi a deficitului secţiunii de funcţionare si/sau dezvoltare, dupa caz, pana la data de 09
ianuarie 2019, inclusiv. Pe baza hotărârilor autorităţilor deliberative, unităţile trezoreriei
statului înregistrează operaţiunea de acoperire definitivă a deficitelor secţiunilor respective”.
În baza contului de execuţie la data de 31.12.2018 transmis de Trezoreria Municipiului
Alba Iulia, veniturile încasate la secţiunea de dezvoltare sunt în sumă de 15.252.770,85 lei iar
plățile efectuate pe parcursul anului 2018 din secţiunea de dezvoltare sunt în sumă de
28.330.214,73 lei, înregistrându-se un deficit în sumă de 13.077.443,88 lei.
Astfel, deficitul în sumă de 13.077.443,88 lei, se acoperă din excedentul bugetului local
al anilor precedenţi, în sumă de 118.865.357 lei.
În aceste condiții, după efectuarea operațiunilor de închidere a conturilor de venituri și
cheltuieli și a secțiunii de funcționare care a înregistrat excedent în sumă de 23.660.953,01 lei,
excedentul total al bugetului local este în sumă de 129.448.866,13 lei, care se va utiliza potrivit
repartizării aprobate prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba, în anul 2019.
Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete
prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.1/03.01.2019.

Director executiv,
Marian Florin Aitai

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Proiectului „Extindere și Dotare Unitatea de Primiri Urgențe
a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, în vederea finanțării acestuia
în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020,
Apelul de proiecte nr. POR/2017/8/8.1/8.2B/1/7Regiuni, cod SMIS 121063

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „extraordinară” în luna ianuarie 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Extindere
și Dotare Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, în vederea
finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte
POR/2017/8/8.1/8.2B/1/7 Regiuni, cod SMIS 121063;
- raportul de specialitate nr. 38/3 ianuarie 2019 comun, al Direcţiei dezvoltare şi bugete
și al Serviciului pentru implementarea Programului Alba-România 100 din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Alba, la proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului
„Extindere și Dotare Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”,
în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Apelul
de proiecte POR/2017/8/8.1/8.2B/1/7 Regiuni, cod SMIS 121063;
Ținând cont de prevederile:
- Strategiei de dezvoltare a Județului Alba pe perioada 2014-2020;
- Programului Operațional Regional POR 2014-2020, Ghidul solicitantului - Condiții
generale pentru accesarea fondurilor;
- Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul
aferent POR, Axa Prioritară 8 - „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de
investitii 8.1. - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la
nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și
promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de
recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități,
Obiectivul Specific 8.2 „Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență”,
Operațiunea B - Unități de primiri urgențe aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru
fonduri europene nr. 5697/18 august 2017, cu modificările și completările ulterioare, Apelul de
proiecte POR/2017/8/8.1/8.2B/1/7Regiuni;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 3 lit. f și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 10 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările
ulterioare;
- O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru
perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 40/2015 privind
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
aprobate prin H.G. nr. 93/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă Proiectul „Extindere și Dotare Unitatea de Primiri Urgențe a
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific
8.2, Operațiunea B, Apelul de proiecte nr. POR/2017/8/8.1/8.2B/1/7Regiuni, cod SMIS 121063.
Art. 2. Se aprobă valoarea totală a Proiectului „Extindere și Dotare Unitatea de Primiri
Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, în cuantum de 7.531.213,90 lei (inclusiv
TVA), din care valoarea totală eligibilă 6.836.990,85 lei și valoarea totală neeligibilă de
694.223,05 lei.
Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în Proiect a Județului Alba, reprezentând achitarea
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a
proiectului, în cuantum de 136.739,82 lei, reprezentând cofinanțarea Proiectului „Extindere și
Dotare Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”.
Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării
Proiectului „Extindere și Dotare Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de
Urgență Alba Iulia”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din
bugetul local al Județului Alba.
Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării Proiectului în
condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv
suportarea din bugetul propriu al corecțiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a
achiziției.
Art. 6. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Alba - domnul Ion Dumitrel,
să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT- Județul Alba.
Art. 7. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Președintele Consiliului Județean
Alba prin intermediul Direcției dezvoltare și bugete și Serviciului pentru implementarea
Programului Alba-România 100 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba.
Art. 8. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Spitalului
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete,
Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Serviciului pentru implementarea Programului AlbaRomânia 100 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 2
Alba Iulia, 3 ianuarie 2019

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Extindere și Dotare Unitatea de
Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, în vederea finanțării acestuia
în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020,
Apelul de proiecte nr. POR/2017/8/8.1/8.2B/1/7Regiuni, cod SMIS 121063

Sistemul sanitar, atât la nivel național cât și la nivel județean, prezintă infrastructură
subdimensionată și echipamente depășite, precum și o capacitate redusă a serviciilor de sănătate
furnizate populației, manifestate în distribuție inegală a asistenței medicale publice. Această
situație conturează o capacitate redusă a sistemului medical de a răspunde nevoilor populației ce
accesează și acest tip de serviciu - cel al serviciilor medicale de urgență.
În cazul Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia, în speță a Unității de Primire
Urgențe, pe lângă uzura fizică și fragmentarea serviciilor, ca urmare a spațiului actual insuficient
și neconformitatea unor spații, se mai înregistrează și o acută nevoie de echipamente moderne
pentru abordarea urgențelor, inclusiv pentru pacienții provenind din cadrul grupurilor
vulnerabile.
În strategia de dezvoltare a Județului Alba pe perioada 2014-2020, respectiv în
Strategia Județului Alba în domeniul sănătății pe perioada 2018-2023, domeniul sănătății publice
ocupă un loc prioritar și în consecință, pentru Consiliul Județean Alba este o prioritate asigurarea
serviciilor medicale de calitate. În acest context, UAT Județul Alba a depus, o cerere de finanțare
care vizează extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență
Alba Iulia, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8.–
Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de Investiții 8.1 - Investiţii în
infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi
local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea
socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și
trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul Specific 8.2
- Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B - Unități de
primiri urgențe, Apelul de proiecte POR/2017/8/8.1/8.2B/1/7Regiuni.
Proiectul a parcurs etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității,
precum și de evaluare tehnică și financiară, aflându-se în faza de precontractare.
În acestă etapă, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a transmis solicitantului –
UAT Județul Alba în data de 14.12.2018 și înregistrată la Consiliul Județean Alba cu nr. 25364
din 17 decembrie 2018, scrisoarea prin care se comunică demararea etapei precontractuale pentru
cererea de finanțare aferentă Proiectului ,,Extindere și Dotare Unitatea de Primiri Urgențe a
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, cod SMIS 121063 și se solicită transmiterea de
anexe obligatorii la contractual de finanțare ce urmează a fi încheiat pentru proiectul menționat.
Conform prevederilor Ghidului solicitantului - condiţii specifice de accesare a
fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2017/8/8.1/8.2B/1/7REGIUNI, este necesar a fi
depusă hotărârea Consiliului Judeţean Alba de aprobare a Proiectului şi a cheltuielilor legate de
proiect, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare tehnică și
financiară.
Pe lângă aprobarea Proiectului „Extindere și Dotare Unitatea de Primiri Urgențe a
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” se impune totodată aprobarea valorii totale a
Proiectului, aprobarea contribuției proprii a Judeţului Alba în proiect în ceea ce privește
cheltuielile neeligibile dar și contribuția procentuală din valoarea eligibilă a proiectului,
reprezentând cofinanțarea.

Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării Proiectului
,,Extindere și Dotare Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba
Iulia”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al
Județului Alba.
De asemenea se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării Proiectului
în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv
suportarea din bugetul propriu al corecțiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a
achiziției.
Luând în considerare aspectele prezentate mai sus, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr.
215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele
consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41
alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit
căruia dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine
preşedintelui, vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez
proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 2 din 3 ianuarie 2019.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcția dezvoltare și bugete
Serviciul accesare și coordonare proiecte
Serviciul pentru implementarea Programului
Alba - România 100
Nr. 38/03.01.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Extindere și Dotare Unitatea de
Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, în vederea finanțării acestuia
în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020,
Apelul de proiecte nr. POR/2017/8/8.1/8.2B/1/7Regiuni, cod SMIS 121063

În strategia de dezvoltare a Județului Alba pe perioada 2014-2020, respectiv în
Strategia Județului Alba în domeniul sănătății pe perioada 2018-2023, domeniul sănătății publice
ocupă un loc prioritar și în consecință, pentru Consiliul Județean Alba este o prioritate asigurarea
serviciilor medicale de calitate. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, UAT Județul Alba a depus,
o cerere de finanțare care vizează extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului
Județean de Urgență Alba Iulia, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa
prioritară 8.–Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de Investiții 8.1 - Investiţii
în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi
local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea
socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și
trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul Specific 8.2
– Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de
primiri urgențe, Apelul de proiecte POR/2017/8/8.1/8.2B/1/7Regiuni. Operațiunea B este
dedicată investițiilor de reabilitare, modernizare, extindere, dotare în infrastructura unităților de
primiri urgențe, investiții ce vor contribui la asigurarea distribuției teritoriale echilibrate a
serviciilor medicale de urgență prin preluarea pacienților de la nivel local, care nu pot fi tratați în
sistem ambulatoriu.
Prin proiect se propune extinderea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului
Județean de Urgențe Alba Iulia. Suprafața construită desfașurată existentă este de 823,11 mp, iar
suprafața construită desfașurată propusă a extinderii este de 855,90 mp (subsol – 392,5 mp +
parter – 463,4 mp), astfel Unitatea de Primiri Urgențe va avea în final o suprafață construită
desfașurată totală de 1679,01 mp.
Prin proiectul de investiție se mai propune reorganizarea unor spații din UPU existent,
realizare corp extindere UPU și corp extindere decontaminare (realizare Filtru decontaminare),
amenajări exterioare și dotări (echipamente și aparatură medicală, mobilier, dotări IT, dotări
pentru curățenie, mobilier - birotică).
Proiectul a parcurs etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității,
precum și de evaluare tehnică și financiară, aflându-se în faza de precontractare.
În acestă etapă, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a transmis solicitantului –
UAT Județul Alba în data de 14.12.2018 și înregistrată la Consiliul Județean Alba cu nr. 25.364
din 17 decembrie 2018, scrisoarea prin care se comunică demararea etapei precontractuale pentru
cererea de finanțare aferentă Proiectului ,,Extindere și Dotare Unitatea de Primiri Urgențe a
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, cod SMIS 121063 și se solicită transmiterea de
anexe obligatorii la contractul de finanțare ce urmează a fi încheiat pentru proiectul menționat.

Conform prevederilor Ghidului solicitantului – condiţii specifice de accesare a fondurilor
în cadrul apelului de proiecte POR/2017/8/8.1/8.2B/1/7REGIUNI, este necesar a fi depusă
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect,
în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare tehnică și
financiară, hotărâre care respectă prevederile din Modelul J – Model orientativ de hotărâre de
aprobare a proiectului.
Pe lângă aprobarea proiectului „Extindere și Dotare Unitatea de Primiri Urgențe a
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” se impune totodată aprobarea valorii totale a
proiectului în cuantum de 7.531.213,90 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă
6.836.990,85 lei și valoarea totală neeligibilă de 694.223,05 lei, cât și contribuția de 2% din
valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 136.739,82 lei, reprezentând cofinanțarea
proiectului.
Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării Proiectului
,,Extindere și Dotare Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”,
pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Județului
Alba.
De asemenea se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului
în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv
suportarea din bugetul propriu al corecțiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a
achiziției.
Față de cele arătate mai sus, propunem spre aprobarea Consiliului Județean Alba proiectul
"Extindere și Dotare Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia",
în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Apelul de
proiecte POR/2017/8/8.1/8.2B/1/7Regiuni și a cheltuielilor legate de proiect în forma prezentată.
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