
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

        PROIECT 
       HOTĂRÂREA NR.____ 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.298/2022 referitoare la aprobarea proiectului „Creșterea siguranței pacienților 

în cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova - Reabilitarea și 
extinderea instalației electrice, ventilare și tratarea aerului, fluide medicale; 

detectare, semnalizare și alarmare incendii în cazul depășirii concentrației maxime 
de oxigen” 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.07.2022; 
   Având în vedere referatul de aprobare nr.123128/2022, raportul nr.123129/2022 
al Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte şi raportul de avizare nr.124440/2022 al 
Directiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.298/2022 
referitoare la aprobarea proiectului „Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului 
Clinic Municipal Filantropia Craiova - Reabilitarea și extinderea instalației electrice, 
ventilare și tratarea aerului, fluide medicale; detectare, semnalizare și alarmare incendii 
în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen”;  

      În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice de 
accesare a fondurilor pentru cresterea sigurantei pacientilor in structurile spitalicesti 
publice care utilizeaza fluide medicale, aprobat prin Ordinul Ministerului Investitiilor si 
Proiectelor Europene nr. 299/19.03.2021, modificat si completat prin Ordinul 
Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene nr.571/02.06.2021, Hotărârii 
Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 
cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 
social european şi Fondul de coeziune 2014-2020; 

        Potrivit solicitării de clarificări nr.73655/05.07.2022 transmisă de Autoritatea 
de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare; 

    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  modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.298/2022 şi va avea următorul conţinut: 

                „Art.2. (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1, în cuantum 
de 10.538.211,60 lei, din care cheltuieli eligibile, în sumă de 9.889.661,60 lei și 
cheltuieli neeligibile, în sumă de 648.550 lei, conform anexelor nr. 1 și 2 care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

               (2) Cheltuielile neeligibile sunt formate din suma de 148.750 lei pentru servicii 
de proiectare – expertiză tehnică și documentație de avizare a lucrărilor de 
intervenții, suportată de către Spitalul Clinic Municipal Filantropia din fonduri 
de la Casa de Asigurări de Sănătate Dolj și suma de 499.800 lei, contravaloare 
instalații curenți slabi pentru sistemul voce – date și apelare soră medicală 



  

(Nurse Call), care va fi suportată din bugetul local al Municipiului Craiova”. 
    Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei  hotărâri. 

 
 
 
 
                     INIŢIATOR,                                                     AVIZAT, 
                         PRIMAR,                                                    SECRETAR GENERAL, 
              Lia-Olguța VASILESCU                                  Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA        

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Elaborare si Implementare Proiecte            

Nr. 123128/      .07.2022  

 

               

 

                                                                                        

Referat de aprobare 
 

 
 
            Având în vedere oportunitatea oferită în cadrul Programului Operational lnfrastructura 
Mare 2014-2020, Axa Prioritara 9 Protejarea sanătății populației în 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 Creșterea siguranței pacienților în 
structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale cu modificarile ș i  completările 
ulterioare, Primăria Municipiului Craiova a solicitat finanțare nerambursabilă pentru proiectul cu 
titlul: Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia 
Craiova - Reabilitarea și extinderea instalației electrice, ventilare și tratarea aerului, fluide 
medicale; detectare, semnalizare și alarmare incendii în cazul depășirii concentrației 
maxime de oxigen”. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 298/26.05.2022 a fost aprobat proiectul sus 
menționat, valoarea proiectului fiind în cuantum de 10.538.211,60 lei, din care cheltuieli eligibile 
în sumă de 10.294.261,60 lei și cheltuieli neeligibile de 243.950 lei. Cheltuielile neeligibile se 
compun din suma de 148.750 lei reprezentând servicii de proiectare – expertiză tehnică și 
documentație de avizare a lucrărilor de intervenții - suportată de către Spitalul Clinic Municipal 
Filantropia din fonduri de la Casa de Asigurari de Sănătate Dolj și din 95.200 lei pentru sistemul 
de apelare soră medicală (Nurse Call). 

Urmare a solicitării de clarificare nr. 2/17.06.2022 transmisă de Autoritatea de 
Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare, înregistrată la Primăria 
Municipiului Craiova cu numărul 111646/2022, proiectantul care a elaborat documentația de 
avizare a lucrărilor de intervenții, S.C. BUTTERFLY EFFECT S.R.L., a fundamentat necesitatea 
implementării sistemului de voce date în ceea ce privește creșterea siguranței pacienților și a 
sistemului de apelare soră medicală (Nurse Call), dar a precizat faptul că acesta nu se încadrează 
în niciuna din cele 3 categorii de activități de tip B eligibile conform prevederilor punctului 
1.3.2. din Ghidul solicitantului. 

Ca atare, în urma evaluării conformității administrative și a eligibilității, AM POIM a 
declarat admis proiectul, cu recomandarea să se modifice H.C.L. nr. 298/2022 în sensul 
modificării cuantumurilor valoriilor eligibile și neeligibile ale proiectului și a stabilirii sursei de 
finantare a acestor cheltuieli, în condițiile în care valoarea totală a proiectului rămâne aceeași. De 
asemenea, se vor reface și aproba devizele financiare aferente fiecaruia dintre cele două tipuri de 
cheltuieli, eligibile și neeligibile. În acest sens, Autoritatea de Management pentru Programul 
Operational Infrastructura Mare a transmis solicitarea de clarificari nr. 73655/05.07.2022, 
înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 120912/ 05.07.2022. 

Astfel, potrivit devizului activităților neeligibile întocmit de proiectant, S.C. 
BUTTERFLY EFFECT S.R.L., se impune majorarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului 
aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 298/2022, cu suma de 404.600 lei reprezentând 
valoarea estimată pentru sistemul de voce – date, parte componentă a instalațiilor de curenți 
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slabi, precum și diminuarea în mod corepsunzător a valorii eligibile. Totodată, este necesară 
completarea hotărârii de consiliu în sensul aprobării devizelor aferente activităților eligibile și 
neeligibile ale proiectului, conform solicitării de clarificări nr. 73655/05.07.2022 primite de la 
Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare. 

Față de cele menționate mai sus, propunem promovarea pe ordinea de zi a ședinței 
ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova din luna iulie 2022 a unui proiect de 
hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 298/26.05.2022 
privind aprobarea proiectului "Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului Clinic 
Municipal Filantropia Craiova - Reabilitarea și extinderea instalației electrice, ventilare și 
tratarea aerului, fluide medicale; detectare, semnalizare și alarmare incendii în cazul depășirii 
concentrației maxime de oxigen”. 
 

 
Primar, 

Lia - Olguța Vasilescu 
 

 

 

 
                  Pt. Director Executiv, 

Adriana Octaviana Motocu 
Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 

realitatea si legalitatea intocmirii acestui act oficial 

 
Data:     .07.2022 

 
Semnătura: _____________ 

 

Pt. Șef Birou, 
Octavian Iureș 

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 

realitatea si legalitatea intocmirii acestui act oficial 

 
Data:     .07.2022 

 
Semnătura: _____________ 

 
 



 1

Municipiul Craiova 
Primaria Municipiului Craiova 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte                                                                                                                                   
Nr.  123129/       .07.2022  

 
 
 
 

RAPORT 
 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 298/26.05.2022 privind aprobarea 
proiectului "Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova - 
Reabilitarea și extinderea instalației electrice, ventilare și tratarea aerului, fluide medicale; detectare, 

semnalizare și alarmare incendii în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen”  
 
             Având în vedere oportunitatea oferită în cadrul Programului Operational lnfrastructura Mare 
2014-2020, Axa Prioritara 9 Protejarea sanătății populației în 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 Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești 
publice care utilizează fluide medicale cu modificarile ș i  completările ulterioare, Primăria 
Municipiului Craiova a solicitat finanțare nerambursabilă pentru proiectul cu titlul: Creșterea 
siguranței pacienților în cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova - Reabilitarea și 
extinderea instalației electrice, ventilare și tratarea aerului, fluide medicale; detectare, 
semnalizare și alarmare incendii în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen”. 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea capacitatii Spitalului Clinic Municipal 
Filantropia de gestionare a situatiei provocate de pandemia de COVID-19 prin imbunatatirea nivelului 
de pregatire a unitatii sanitare pentru o reactie prompta si eficienta care sa asigure cresterea securitatii 
la incendiu, cat si protectia si siguranta pacientilor săi. Astfel, se va avea in vedere consolidarea 
capacitatii sistemului medical public din municipiul Craiova de gestionare a situatiei cauzata de criza 
COVID-19 prin asigurarea lucrarilor de interventie necesare si dotărilor relevante care sa conduca la 
protectia si siguranta pacientilor si a personalului medical în combaterea actualei pandemii. Prin 
atingerea acestui obiectiv general, proiectul va contribui la apărarea sănătății populației din municipiul 
Craiova pe timpul producerii unor situații de urgență, generate de epidemii sau alte evenimente 
generatoare de victime si va urmari astfel, restabilirea rapidă a stării de normalitate in randul 
cetatenilor orasului. 

Obiectivele specifice sunt: 
1. Cresterea sigurantei pacientilor din cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia prin 

achizitionarea si montarea unui sistem de detectare, semnalizare și alarmare în cazul depășirii 
concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă pentru toate cele 4 corpuri de cladire aferente 
locatiei din str. Sararilor, nr. 28. 

Modernizarea sistemului de furnizare a oxigenului pentru uz medical  din locatia spitalului 
situata in str. Sararilor nr. 28, va avea o serie de efecte cu impact pozitiv asupra pacientilor si 
personalului medical: asigurarea unui flux continuu si constant de oxigen medical, si de asemenea, 
asigurarea presiunii necesare si concentratiei optime de gaze medicinale;  creșterea calitatii serviciilor 
medicale și a condițiilor de tratament din cadrul secțiilor situate in locatia spitalului din str. Sararilor 
nr. 28, care va duce la un grad ridicat de satisfactie a pacientilor; evitarea transferului pacientilor catre 
alte unitati spitalicesti, asigurandu-se astfel continuitatea actului medical; imbunatatirea conditiilor de 
munca pentru personalul medical implicat si prevenirea aparitiei accidentelor de munca; asigurarea 
pregatirii spitalului si pentru alte situatii de criza sanitara similare celei actuale. 

2. Modernizarea serviciilor medicale oferite pacientilor din cadrul Spitalului Clinic Municipal 
Filantropia prin achizitionarea si instalarea a 202 console medicale pentru toate paturile aferente 
locatiei din str. Sararilor, nr. 28, care vor fi echipate fiecare cu cate: 2 prize oxigen, 2 prize pentru 
reteau de date- voce, 2 lampi de veghe, 6 prize in circuit normal si de securitate si un sistem de apelare 
acustic si vizual a personalului medical. Proiectul propune si montarea unui sistem modern Nurse Call, 
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care sa ofere posibilitatea de semnalizare vizual, acustic si eventual de comunicare intre pacient si 
personalul medical. Sistemul va acoperi toate corpurile de cladire si va fi operabil de la toate consolele 
medicale si din grupurile sanitare, pentru apelarea personalului medical de la fiecare etaj (cabinet sora 
medicala), precum si de la camera de garda in caz de urgenta, atat vizual cat si acustic, prin sistem 
wireless. Sistemul de comunicare este special conceput pentru situatii de urgente in spitale si clinici cu 
scopul de a imbunatati semnalarea vizuala si acustica intre pacient si cadrul medical, in vederea evitarii 
producerii de incidente majore prin interventia rapida a cadrelor medicale. 

 
In vederea achizitiei serviciilor de proiectare – expertiză tehnică și documentație de avizare a 

lucrărilor de intervenții, beneficiarul investitiei, Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, a 
încheiat contractului de achizitie publica de servicii nr. 24110/21.12.2021 cu S.C. BUTTERFLY 
EFFECT S.R.L. 

Documentația de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul ”Creșterea siguranței 
pacienților în cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova - Reabilitarea și extinderea 
instalației electrice, ventilare și tratarea aerului, fluide medicale; detectare, semnalizare și alarmare 
incendii în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen” elaborată de S.C. BUTTERFLY EFFECT 
S.R.L. a fost avizată de către Comisia tehnico-economică din cadrul Primăriei Municipiului Craiova 
prin avizul nr. 42608/25.02.2022 și aprobată de către Consiliul Local al Municipiului Craiova prin 
Hotărârea nr. 161/28.03.2022.  Valoarea totală a obiectivului de investiție, respectiv a proiectului este 
10.538.211,60 lei 

 
Pentru depunerea la finanțare a proiectului s-a încheiat un acord de parteneriat cu Spitalul 

Clinic Municipal Filantropia Craiova care a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
160/28.03.2022. În cadrul parteneriatului, contribuția UAT Municipiul Craiova, în calitate de Lider de 
proiect, este 10.389.461,60 lei (98,59%), iar contribuția Spitalul Clinic Municipal Filantropia, în 
calitate de Partener, este suma de 148.750 lei (1,41%) 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. 

 
   Proiectul, depus spre finanțare în data de 30.03.2022, este compus din activitati de tip A 

reprezentate de realizarea unui sistem de semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației 
maxime admise de oxigen în atmosferă, pentru toate corpurile de cladire, si activitati de tip B 
reprezentate de extinderea infrastructurii electrice, de ventilare si tratare a aerului precum si a 
infrastructurii de fluide medicale (achiziționare stație de producere oxigen pentru uz medical, stație de 
rezerva pentru distributie oxigen medical, stație de producere aer comprimat pentru uz medical, rețea 
de distribuție interioară și console medicale echipate cu prize pentru gaze medicale, la cele 202  paturi 
existente în această locație). 

Conform Ghidului Solicitantului – Conditii Specifice de accesare a fondurilor pentru cresterea 
sigurantei pacientilor in structurile spitalicesti publice care utilizeaza fluide medicale aprobat prin 
Ordinul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene nr. 299/19.03.2021, modificat si completat 
prin Ordinul MIPE nr. 571/02.06.2021, 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 
și 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. În cazul în care se solicită finanțare 
pentru ambele tipuri de activități, valoarea maximă eligibilă a investițiilor propuse pentru un spital 
public nu poate depăși 2.150.000 euro. Cursul prevăzut în ghid pentru efectuarea calculelor este cursul 
InforEuro din luna anterioară cerereii de finanțare. În acest caz, cursul InforEuro din luna februarie 
2022 este 4,9463 lei. Conform devizelor pe tipuri de activități întocmite de proiectant, valoarea totală a 
activitățior de tip A este de 735.420 lei, respectiv 148.680,83 euro, iar valoarea activităților de tip B 
este 9.802.792 lei, respectiv 1.981.843,40 euro. 

Referitor la cheltuielile eligibile, conform Ghidului Solicitantului acestea se finanțează în 
proporție de 100%, astfel: 85% din Fondul European de Dezvoltare Regională  și 15% din bugetul de 
stat. 
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Prin solicitarea de clarificari nr.1 transmisă de Autoritatea de Management pentru Programul 
Operational Infrastructură Mare, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 
93074/17.05.2022 referitoare la evaluarea proiectului: „Creșterea siguranței pacienților în cadrul 
Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova - Reabilitarea și extinderea instalației electrice, 
ventilare și tratarea aerului, fluide medicale; detectare, semnalizare și alarmare incendii în cazul 
depășirii concentrației maxime de oxigen”, s-a solicitat aprobarea prin hotărâre de Consiliu Local a 
valorii totale a proiectului finanțat din POIM, dar și a valorii eligibile si neeligibile. De asemenea, s-a 
solicitat diminuarea valorii eligibile a proiectului cu valoarea estimată pentru sistemul de apelare soră 
medicală (Nurse Call) care nu se înscrie în lista de activități finațate în cadrul acestui apel. 

Ca urmare, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat prin Hotărârea nr. 
298/26.05.2022 proiectul sus menționat, valoarea proiectului în cuantum de 10.538.211,60 lei, din care 
cheltuieli eligibile în sumă de 10.294.261,60 lei și cheltuieli neeligibile de 243.950 lei, precum și 
faptul că sumele reprezentând cheltuielile neeligibile, cât și orice altă cheltuială ce poate apărea pe 
durata de valabilitate a contractului de finantare se vor asigura din bugetul de venituri și cheltuieli al 
Municipiul Craiova. Suma de 243.950 lei aferentă cheltuielilor neeligibile este constituită din 148.750 
lei pentru servicii de proiectare – expertiză tehnică și documentație de avizare a lucrărilor de 
intervenții - suportată de către Spitalul Clinic Municipal Filantropia din fonduri de la Casa de 
Asigurari de Sănătate Dolj și din 95.200 lei pentru sistemul de apelare soră medicală (Nurse Call). 

 

Ulterior, prin solicitarea de clarificare nr. 2/17.06.2022,  înregistrată la Primăria Municipiului 
Craiova cu numărul 111646/2022, Autoritatea de Management pentru Programul Operational 
Infrastructura Mare a solicitat informații suplimentare cu privire la încadrarea sistemului de voce date, 
în una din cele 3 categorii de activitati de tip B considerate eligibile și la modul in care acesta 
contribuie la cresterea gradului de siguranta al pacientilor si la consolidarea capacitatii Spitalului 
Filantropia de a face fata provocarilor ridicate de epidemia COVID-19, cu precizarea că nejustificarea 
caracterului eligibil al cheltuielilor asociate acestui sistem conduce la necesitatea declararii ca 
neeligibile sau excluderii din proiect a acestora. 

Astfel, prin adresa nr. 114507/23.06.2022, proiectantul a fundamentat necesitatea 
implementării sistemului de voce date în ceea ce privește creșterea siguranței pacienților și a sistemului 
de apelare soră medicală (Nurse Call), dar a precizat faptul că acestea nu se încadrează în niciuna din 
cele 3 categorii de activități de tip B eligibile conform prevederilor punctului 1.3.2. din Ghidul 
solicitantului. 

 

Autoritatea de Management pentru POIM, în urma analizării cererii de finanțare a proiectului 
cu documentele justificative anexate și a răspunsurilor la solicitările de clarificări, a declarat admis 
proiectul din punct de vedere al evaluării conformității administrative și a eligibilității, cu 
recomandarea să se modifice H.C.L. nr. 298/2022 de aprobare a valorii totale a proiectului în sensul 
declarării ca neeligibile a cheltuielilor cu sistemul de voce date și a stabilirii sursei de finantare a 
acestor cheltuieli. De asemenea, se vor reface și aproba devizele financiare aferente fiecaruia dintre 
cele două tipuri de cheltuieli. În acest sens, Autoritatea de Management pentru Programul Operational 
Infrastructura Mare a transmis solicitarea de clarificari nr. 73655/05.07.2022, înregistrată la Primăria 
Municipiului Craiova cu nr. 120912/ 05.07.2022 pe care o anexăm la prezentul raport. 

Față de cele menționate, se impune majorarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului cu 
suma de 404.600 lei reprezentând valoarea estimată de proiectant, S.C. BUTTERFLY EFFECT S.R.L. 
pentru sistemul de voce – date, potrivit devizului activităților neeligibile întocmit de acesta (Anexa nr. 
2 la prezentul raport). Concomitent, se va diminua valoarea cheltuielilor eligibile aprobate cu aceeași 
sumă, valoarea proiectului menținându-se neschimbată. 

Astfel, valoarea totală a proiectului în cuantum de 10.538.211,60 lei se compune din cheltuieli 
eligibile în sumă de 9.889.661,60 lei lei și cheltuieli neeligibile în sumă de 648.550 lei conform 
devizelor pe activități eligibile și neeligibile întocmite de proiectant, care consitituie Anexele nr. 1 și 2 
la prezentul raport,. La rândul lor, cheltuielile neeligibile sunt compuse din suma de 148.750 lei pentru 
servicii de proiectare – expertiză tehnică și documentație de avizare a lucrărilor de intervenții - 
suportată de către Spitalul Clinic Municipal Filantropia din fonduri de la Casa de Asigurări de Sănătate 
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Dolj și suma de 499.800 lei instalații curenți slabi pentru sistemul voce – date și apelare soră medicală 
(Nurse Call). 

 
     În conformitate cu cele menționate mai sus și având in vedere: 

- solicitarea de clarificări nr. 73655/05.07.2022 transmisă de Autoritatea de Management 
pentru Programul Operational Infrastructura Mare, inregistrata la Primăria Municipiului 
Craiova cu nr. 120912/ 05.07.2022; 

- Ghidului Solicitantului – Conditii Specifice de accesare a fondurilor pentru cresterea 
sigurantei pacientilor in structurile spitalicesti publice care utilizeaza fluide medicale aprobat 
prin Ordinul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene nr. 299/19.03.2021, modificat si 
completat prin Ordinul MIPE nr. 571/02.06.2021; 

 - Hotărârea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 
cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european şi Fondul de coeziune 2014-2020  

 - prevederile art. 129, alin. 2, lit. d coroborat cu alin. 7, lit. c si art. 196 alin. 1, lit. a din  
OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,  
propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 298/26.05.2022 privind aprobarea proiectului "Creșterea siguranței pacienților în 
cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova - Reabilitarea și extinderea instalației electrice, 
ventilare și tratarea aerului, fluide medicale; detectare, semnalizare și alarmare incendii în cazul 
depășirii concentrației maxime de oxigen”, după cum urmează: 

Art. 2 se modifică și se completează și va avea următorul conținut: 
 ”Art. 2 (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art. 1, în cuantum de 
10.538.211,60 lei, din care cheltuieli eligibile în sumă de 9.889.661,60 lei lei și cheltuieli neeligibile în 
sumă de 648.550 lei, conform Anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Cheltuielile neeligibile sunt formate din suma de 148.750 lei pentru servicii de proiectare – 
expertiză tehnică și documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, suportată de către Spitalul 
Clinic Municipal Filantropia din fonduri de la Casa de Asigurări de Sănătate Dolj și suma de 499.800 
lei, contravaloare instalații curenți slabi pentru sistemul voce – date și apelare soră medicală (Nurse 
Call), care va fi suportată din bugetul local al Municipiului Craiova.” 
  

 
 

Pt. Director Executiv, 
Adriana Octaviana Motocu 

Imi asum responsabilitatea privind 

realitatea si legalitatea in solidar cu 

intocmitorii inscrisului 

Data: ______.07.2022 
 

Semnatura: ____________ 
 

Pt. Sef Serviciu, 
Octavian Iureș 

Imi asum responsabilitatea 

privind realitatea si legalitatea 

in solidar cu intocmitorii 

inscrisului 

Data: ______.07.2022 
 

Semnatura: ____________  
 

 

Pt. Sef Birou, 
Marius Cristian Chetoiu 

Imi asum responsabilitatea privind 

realitatea si legalitatea in solidar cu 

intocmitorii inscrisului 

Data: ______.07.2022 
 

Semnatura: ____________  
 

 

  
 

Întocmit, 
insp. Elena Petrișor 

Imi asum responsabilitatea pentru 

fundamentarea, realitatea si 

legalitatea intocmirii acestui act 

oficial 

Data: 08.07.2022 
 
     Semnatura:_____________ 

            







  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 124440 / 11.07.2022  
 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 

 

 
               Avand în vedere: 
             -  Referatul de aprobare nr. 123128/2022 al Directiei Elaborare si Implementare Proiecte; 
            -  Raportul nr. 123129/2022  intocmit de Directia Elaborare si Implementare Proiecte prin care 
se propune Consiliului Local al Municipiului Craiova modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 298/26.05.2022 privind aprobarea proiectului "Creșterea siguranței pacienților în cadrul 
Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova - Reabilitarea și extinderea instalației electrice, 
ventilare și tratarea aerului, fluide medicale; detectare, semnalizare și alarmare incendii în cazul 
depășirii concentrației maxime de oxigen”  

- solicitarea de clarificări nr. 73655/05.07.2022 transmisă de Autoritatea de Management 
pentru Programul Operational Infrastructura Mare, inregistrata la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 
120912/ 05.07.2022; 

- Ghidului Solicitantului – Conditii Specifice de accesare a fondurilor pentru cresterea 
sigurantei pacientilor in structurile spitalicesti publice care utilizeaza fluide medicale aprobat prin 
Ordinul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene nr. 299/19.03.2021, modificat si completat 
prin Ordinul MIPE nr. 571/02.06.2021; 

- Hotărârea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 
operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul 
de coeziune 2014-2020  

- prevederile art. 129, alin. 2, lit. d coroborat cu alin. 7, lit. c si 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: 
 

    
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 298/26.05.2022 privind aprobarea 
proiectului "Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova - 
Reabilitarea și extinderea instalației electrice, ventilare și tratarea aerului, fluide medicale; detectare, 
semnalizare și alarmare incendii în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen”, după cum 
urmează: 

Art. 2 se modifică și se completează și va avea următorul conținut: 
 ”Art. 2 (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art. 1, în cuantum de 
10.538.211,60 lei, din care cheltuieli eligibile în sumă de 9.889.661,60 lei lei și cheltuieli neeligibile în 
sumă de 648.550 lei, conform Anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Cheltuielile neeligibile sunt formate din suma de 148.750 lei pentru servicii de proiectare – 
expertiză tehnică și documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, suportată de către Spitalul Clinic 



  

Municipal Filantropia din fonduri de la Casa de Asigurări de Sănătate Dolj și suma de 499.800 lei, 
contravaloare instalații curenți slabi pentru sistemul voce – date și apelare soră medicală (Nurse Call), 
care va fi suportată din bugetul local al Municipiului Craiova.” 
 
 
 
 
                                    

                                                                                        

 

       

Director Executiv, 

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

Semnatura: 

Intocmit, 

Cons. jur.  Nicoleta Bedelici 
Imi asum responsabilitatea privind 

legalitatea actului administrativ 
Semnatura: 
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