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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.58 din 25 februarie 2021 

privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Judeţul Giurgiu, prin Consiliul Judeţean 

Giurgiu și Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Giurgiu în vederea 

realizării proiectului „Caravana medicală mobilă la nivelul județului Giurgiu” – mobMED 

Giurgiu 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

întrunit în ședință ordinară, 

 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.17838 din 07 septembrie 2022 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.17888 din 08 septembrie 2022 al Compartimentului Control intern și 

managementul calității; 

- adresa nr.771 din 15.07.2022 a Ministerului Sănătății; 

-  adresa nr.1013 din 02.09.2022 a Ministerului Sănătății; 

- avizul nr.123/13.09.2022 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de 

afaceri; 

- avizul nr.69/13.09.2022 al Comisiei pentru sănătate și protecție socială; 

- avizul nr.22/13.09.2022 al Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.58 din 25 februarie 2021 privind aprobarea 

încheierii unui parteneriat între Judeţul Giurgiu, prin Consiliul Judeţean Giurgiu și Societatea 

Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Giurgiu în vederea realizării proiectului „Caravana 

medicală mobilă la nivelul județului Giurgiu” – mobMED Giurgiu; 

- prevederile Cererii de Finanțare aferentă proiectului „AP1.20 Caravana medicală mobilă la 

nivelul judeţului Giurgiu mobMED Giurgiu” depus în cadrul Apelului deschis de propuneri de 

proiecte nr. 1 „Îmbunătăţirea accesului la serviciile de sănătate în special pentru grupurile 

vulnerabile, inclusiv Romi”, apel finanţat în cadrul Programului ”Provocări în sănătatea publică 

la nivel european” (Granturi SEE 2014-2021); 

- prevederile art.173 alin.(1) lit. f), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3) lit. a), 

art.197 alin.(1) şi alin.(3)-(5), art.198 alin.(1)-(2) și art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. I. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.58 din 25 februarie 2021 

privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Judeţul Giurgiu, prin Consiliul Judeţean 

Giurgiu și Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Giurgiu în vederea 

realizării proiectului „Caravana medicală mobilă la nivelul județului Giurgiu” – mobMED 

Giurgiu, se modifică după cum urmează: 

1. Alineatul (3) al articolului 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 

,,(3) Perioada de implementare a Proiectului este de 19 luni calculată din ziua semnării 

Contractului de finanțare.” 
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2. Alineatul (1) al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 

(1) ,, Rolul fiecărui partener în implementarea proiectului și alocarea financiară eligibilă 

totală a fiecărui partener sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor 

din contractul de finanțare al proiectului și anexele acestuia, cu modificările 

ulterioare, aprobate de OP: 

Denumirea 

instituției 

beneficiare și 

calitatea 

deținută în 

proiect 

 

Rezultatele 

așteptate ale 

proiectului la care 

contribuie fiecare 

partener  

Activitățile/ sub-activitățile 

proiectului, derulate de fiecare 

partener, în vederea obținerii 

rezultatelor așteptate ale proiectului 

Suma totală 

(grant) alocată 

fiecărui partener 

din valoarea 

eligibilă a 

proiectului 

(Euro) 

1 2 3 4 

Promotor de 

proiect Județul 

Giurgiu prin 

Consiliul 

Judeţean 

Giurgiu  

 

R#1: 1 proiect 

implementat 

Activitatea 1 Management de proiect 74.718,00 

R#1: 1 proiect 

implementat 

Cheltuieli indirecte 11.207,70 

R#2: 1 set activități 

de informare și 

publicitate realizat 

Activitatea 2 Informare si publicitate 17.896,35 

R#4: 1 Set active 

achiziționate prin 

proiect 

Activitatea 4 Investiții în infrastructura 

de sănătate care contribuie la reducerea 

inegalităților în starea de sănătate în 

raport cu activitățile de prevenire vizate 

de proiect 

220.371,31 

Partener 

Societatea 

Națională de 

Cruce Roșie - 

Filiala Giurgiu 

R#1: 1 proiect 

implementat 

Activitatea 1 Management de proiect 24.754.80 

R#1: 1 proiect 

implementat 

Cheltuieli indirecte 3.713,22 

R#3: Set activități de 

formare a cadrelor 

medicale incluse în 

proiect, a grupului 

țintă și campanii de 

informare și 

sensibilizare realizat 

Activitatea 3 Activități de formare a 

cadrelor medicale incluse în proiect, a 

grupului țintă și campanii de informare 

și sensibilizare  

186.180,51 

R#4: 1 Set 

consumabile 

achizitionate prin 

proiect si active 

necorporale 

Activitatea 4 Investiții în infrastructura 

de sănătate care contribuie la reducerea 

inegalităților în starea de sănătate în 

raport cu activitățile de prevenire vizate 

de proiect 

291.634,43 

R#5: 1 Set Măsuri 

directe pentru 

îmbunătățirea 

serviciilor de sănătate 

de tip preventiv în 

comunitățile 

vulnerabile, inclusiv 

Romi,realizate 

Activitatea 5 Măsuri directe pentru 

îmbunătățirea serviciilor de sănătate de 

tip preventiv în comunitățile 

vulnerabile, inclusiv Romii, pentru 

asigurarea accesului la asistență 

medicală și reducerea inegalităților 

sociale în sănătate 

147.067,20 
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Denumirea 

instituției 

beneficiare și 

calitatea 

deținută în 

proiect 

 

Rezultatele 

așteptate ale 

proiectului la care 

contribuie fiecare 

partener  

Activitățile/ sub-activitățile 

proiectului, derulate de fiecare 

partener, în vederea obținerii 

rezultatelor așteptate ale proiectului 

Suma totală 

(grant) alocată 

fiecărui partener 

din valoarea 

eligibilă a 

proiectului 

(Euro) 

1 2 3 4 

R#5: 1 Set Măsuri 

directe pentru 

îmbunătățirea 

serviciilor de sănătate 

de tip preventiv în 

comunitățile 

vulnerabile, inclusiv 

Romi,realizate 

Cheltuieli indirecte 22.060,08 

 

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.58 din 25 

februarie 2021 rămân neschimbate. 

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Compartimentului Control intern și managementul calității, 

Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, Societății Naționale de Cruce Roșie din România – 

Filiala Giurgiu, pentru ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin grija 

secretarului general al județului. 

 

 

 

PREȘEDINTE,  

Dumitru Beianu 

 

 

      CONTRASEMNEAZĂ, 

             SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

     Aurelia Brebenel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giurgiu, 20 septembrie 2022 

Nr.205 
Adoptată cu 30 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 

 


