ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 118/2020 privind aprobarea participării
UAT Județul Călărași, prin Consiliul Județean Călărași, împreună cu Spitalul de Pneumoftiziologie
Călărași, Spitalul Județean de Urgență Călărași „Dr. Pompei SAMARIAN” și Spitalul de Psihiatrie
Săpunari la proiectul „Consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică
cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2”
Consiliul Județean Călărași, întrunit în ședința ordinară din 29.09.2021,
Având în vedere:
- raportul Direcției Dezvoltare Regională și Relații Externe și Direcției Economice, înregistrat sub nr.
14072 din 03.09.2021;
- avizul Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finanţe şi Administrarea
Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- Solicitarea de clarificare nr. 2 a Autorității de management POIM, înregistrată la Consiliul Județean
Călărași cu nr. 13752 din 30.08.2021 și erata înregistrată la Consiliul Județean Călărași cu nr. 14016 din
02.09.2021;
- Ghidului solicitantului–Consolidarea Capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Axa
prioritară 9 „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul Specific
9.1 „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, din cadrul Programului Operațional
Infrastructură Mare, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 613/2020, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art. 5 alin. (3), art. 14 alin. (3), (4), art. 35 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), e), alin. (5) lit. c), h) și alin. (7) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
ARTICOL UNIC. – (1) Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Călărași
nr. 118/2020 privind aprobarea participării UAT Județul Călărași, prin Consiliul Județean Călărași, împreună
cu Spitalul de Pneumoftiziologie Călărași, Spitalul Județean de Urgență Călărași „Dr. Pompei SAMARIAN”
și Spitalul de Psihiatrie Săpunari la proiectul „Consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică
cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2”, astfel:
1. – Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 1, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă
din prezenta hotărâre;
2. – Se aprobă modificarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr. 118/2020, urmând
ca aceasta să aibă următorul cuprins:
„Art. - Se aprobă bugetul proiectului în valoare totală de 11.975.643,84 lei din care 1.888,656,50 lei
TVA si indicatorii tehnico-economici detaliați aferenți investiției conform Anexei nr. 2 „Indicatorii
proiectului.”;
3. – Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 2, conform Anexei nr. 2 ce face parte integrantă
din prezenta hotărâre;
(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr.
113/2021 pentru completarea Hotărârii nr. 118/2020, iar Anexele nr. 1 şi nr. 2 ale Hotărârii nr. 118/2020 se
înlocuiesc cu Anexele nr. 1 şi nr. 2 ale prezentei.
Secretarul General al Județului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu și Editare Monitor Oficial, va
comunica prezenta hotărâre celor interesați.
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ing. Ion SAMOILĂ
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