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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

        

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor de proiect și a indicatorilor tehnico-economici ai 

proiectului „Dotare medicală performantă pentru STOPare COVID 19 la nivelul județului 

Giurgiu - CO-STOP”, cod SMIS 138250, selectat pentru finanțare în cadrul Programului 

Operațional Infrastructură Mare 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 9628 din 28.07.2020 al președintelui, avizul 

Comisiei economică, dezvoltare regională și integrare europeană, avizul Comisiei pentru 

amenajarea teritoriului, urbanism, investiţii, Raportul de specialitate nr. 9629 din 28.07.2020 al 

Compartimentului programe și proiecte europene; 

Văzând prevederile: 

 Ordinului nr. 807 din 07.07.2020 al Ministrului Fondurilor Europene pentru modificarea Ghidului 

Solicitantului - Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Axa Prioritară (AP) 

9 „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”,  Obiectivul Specific 

(OS) 9.1 „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” din cadrul Programului 

Operațional Infrastructură Mare (POIM), aprobat prin ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 

613/2020;  

 Notei nr. 64996 din 27.07.2020 privind aprobarea finală a proiectului „Dotare medicală performantă 

pentru STOPare COVID 19 la nivelul județului Giurgiu - CO-STOP”, cod SMIS 138250, emisă de 

Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare, înregistrată 

la Consiliul Județean Giurgiu cu nr. 9612 din 27.07.2020; 

 Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  

 Hotărârii nr. 41 din 21 mai 2020 a Consiliului Județean Giurgiu.  

Ținând cont de prevederile art. 173, alin. (1), lit. b)  și  lit. d), alin. (5), lit. c)  şi al art. 178, alin. (1) 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare,  

În temeiul art. 182, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă proiectul „Dotare medicală performantă pentru STOPare COVID 19 la nivelul 

județului Giurgiu - CO-STOP”, cod SMIS 138250, selectat pentru finanțare în cadrul Programului 

Operațional Infrastructură Mare, 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”, Apel: „POIM/819/9/1/ Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” și 

cheltuielile legate de proiect, în cuantum de 11.064.542,07 lei, respectiv 2.284.410,46 euro. 

a) Bugetul aferent partenerului lider: U.A.T. JUDEȚUL GIURGIU este de 8.584.862,86 lei, respectiv 

1.772.450,26 euro; 

b) Bugetul aferent partenerului 2: SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ GIURGIU este de 

2.479.679,21 lei, respectiv 511.960,20 euro. 

 Art. 2. Se aprobă următorii indicatori tehnico-economici ai proiectului: 

 2S130- Entități publice dotate/sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2: 1 

entitate; 
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 CV1 - Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate: 1.706.581,27 euro; 

 CV2 - Valoarea echipamentelor medicale achiziționate: 565.163,26 euro; 

 Echipamente medicale achiziționate detaliate în Anexa 10: 110 bucăți; 

 Echipamente de protecție personală achiziționate detaliate în Anexa 10: 881.545,00 bucăți; 

 Echipamente necesare managementului de proiect detaliate în Anexa 10: 17 bucăți. 

Art. 3. Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate: 1.706.581,27 euro, echivalent 

a 8.265.826,40 lei inclusiv TVA, conform cursului inforeuro din luna mai 2020, respectiv 1 euro = 4,84350 

lei, se defalcă după cum urmează: 

 echipamente de protecție: 1.614.834,55 euro, echivalent a 7.821.451,12 lei inclusiv TVA, din care: 

 84.062,38 euro, respectiv 407.156,12 lei – valoarea echipamentelor de protecție deja achiziționate  

 1.530.772,17 euro, respectiv 7.414.295,00 lei – valoarea estimată a echipamentelor de protecție ce 

urmează a fi achiziționate 

 materiale sanitare, antiseptice și dezinfectanți: 91.746,72 euro, echivalent a 444.375,28 lei inclusiv 

TVA, din care: 

 85.249,45 euro, respectiv 412.905,73 lei – valoarea materialelor sanitare, antiseptice și dezinfectanți 

deja achiziționate 

 6.497,27 euro, respectiv 31.469,55 lei – valoarea estimată a materialelor sanitare, antiseptice și 

dezinfectanți ce urmează a fi achiziționate 

Art. 4. Valoarea echipamentelor medicale achiziționate: 565.163,26 euro, echivalent a 2.737.368,23 

lei inclusiv TVA, conform cursului inforeuro din luna mai 2020, respectiv 1 euro = 4,84350 lei, se defalcă 

după cum urmează: 

 342.648,37 euro, respectiv 1.659.617,36 lei – valoarea echipamentelor medicale deja achiziționate  

 222.514,89 euro, respectiv 1.077.750,87 lei – valoarea estimată a echipamentelor medicale ce urmează 

a fi achiziționate.  

Art. 5. Se aprobă asigurarea de către U.A.T. Județul Giurgiu în calitate de partener lider al 

proiectului, a următoarelor: 

a) asigurarea disponibilității temporare a fondurilor necesare pentru derularea proiectului înainte de 

rambursarea acestora prin program și între rambursări; 

b) acoperirea tuturor cheltuielilor neeligibile ce corespund activităților proiectului efectuate în timpul 

implementării. 

Art. 6.  Obligațiile asumate conform art. 1 și 2 vor fi incluse în bugetul propriu de venituri și cheltuieli 

al Județului Giurgiu prin rectificarea acestuia după aprobarea finanțării nerambursabile și semnarea 

contractului de finanțare. 

Art. 7. Hotărârea nr. 59 din 23 iunie 2020 a Consiliului Județean Giurgiu își încetează aplicabilitatea. 

Art. 8. Prezenta hotărâre va fi comunicată  Compartimentului Programe și Proiecte Europene în 

vederea ducerii la îndeplinire. 

 

           PREŞEDINTE, 

            Marian MINA 

 

                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

                SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                         Nina Carmen CRIȘU               
 

 

 

 

Giurgiu,29 iulie 2020  
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