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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico – 

economici ai proiectului “Reabilitarea/Modernizarea/Extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și 

tratare a aerului, precum și la infrastructura de fluide medicale – Spital Izvoru, Județul Giurgiu” și 
încheierea Acordului de implementare pentru realizarea proiectului “Reabilitarea/ 

Modernizarea/Extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și la 

infrastructura de fluide medicale – Spital Izvoru, Județul Giurgiu”, între JUDEŢUL GIURGIU și 
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORU 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 3262 din 17 februarie 2022 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr. 3269 din 17 februarie 2021 al Direcţiei Achiziții publice și investiții; 

- avizul nr.5 din 17 februarie 2022 al Comisiei tehnico-economice; 
- avizul nr.26/28.02.2022 al Comisiei buget, finanţe, economie, fonduri europene şi mediu de afaceri; 

-avizul nr.15/28.02.2022 al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 

- prevederile art.173 alin.(3) lit.f), și alin.(5) lit. c), art.182 alin.(l) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3) lit.a), 
art.197 alin.(l), (3)-(5), art.198 alin.(l)-(2), art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- solicitarea nr. 1935 din 13 octombrie 2021 a Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru, județul Giurgiu; 
- Ordinul nr.434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de 

dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa 

medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 
niveluri de competenţă; 

- Memorandumul cu tema: Aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, pentru 

evaluarea, extinderea, reabilitarea sau modernizarea infrastructurii de fluide medicale și a rețelelor de 
energie electrică, inclusiv a sistemelor de supraveghere și control a acestor instalații și a sistemelor de 

ventilație şi climatizare a aerului, precum și a altor investiții necesare pentru creșterea securității la incendiu 

din structurile care utilizează gaze medicale pentru desfășurarea actului medical terapeutic și din structurile 

mari consumatoare de energie electrică de la nivelul spitalelor publice de faza I și II și suport COVID din 
sistemul sanitar de stat, aprobat în ședința Guvernului din data de 3 februarie 2021; 

- Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în 

contextul pandemiei cauzate de COVID-19, prin prioritatea de investiții 9a 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, 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 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-

19 și Cod apel:POIM/935/9/1/Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care 

utilizează fluide medicale, publicat pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, 

www.mfe.gov.ro 

-prevederile art.9-10 și ale Anexelor nr.5 și 7 din H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul 
cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanște din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
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, 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico – 

economici ai proiectului „Reabilitarea/Modernizarea/Extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și 

tratare a aerului, precum și la infrastructura de fluide medicale – Spital Izvoru, Județul Giurgiu”, conform 
anexelor 1și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă încheierea Acordului de implementare pentru realizarea proiectului 

„Reabilitarea/Modernizarea/Extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și 
la infrastructura de fluide medicale – Spital Izvoru, Județul Giurgiu” între JUDEŢUL GIURGIU și 

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORU, conform Anexei 3, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
Art.3 Se aprobă proiectul „Reabilitarea/Modernizarea/Extinderea infrastructurii electrice, de 

ventilare și tratare a aerului, precum și la infrastructura de fluide medicale – Spital Izvoru, Județul Giurgiu”, 

în vederea depunerii acestuia pentru finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-

2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, 
prioritatea de investiții 9a 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, 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 9.1 Creșterea 

capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Cod apel: POIM/935/9/1/Creșterea siguranței 

pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale.  
Art.4 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea/Modernizarea/Extinderea infrastructurii 

electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și la infrastructura de fluide medicale – Spital Izvoru, 

Județul Giurgiu” în cuantum de 3.249.670,71 lei inclusiv TVA. 

Art.5 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 
„Reabilitarea/Modernizarea/Extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și 

la infrastructura de fluide medicale – Spital Izvoru, Județul Giurgiu”, pentru implementarea proiectului în 

condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Consiliului Județean Giurgiu. 
Art.6 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art.7 (1) Se împuternicește domnul Dumitru Beianu, Președintele Consiliului Județean Giurgiu să 

semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele U.A.T. Județul Giurgiu. 
          (2) Reprezentantul legal al Consiliului Județean Giurgiu în relaţia cu Autoritatea de 

Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) pentru derularea proiectului 

„Reabilitarea/Modernizarea/Extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și 
la infrastructura de fluide medicale – Spital Izvoru, Județul Giurgiu” este Președintele acestuia care, potrivit 

legii, are dublă calitate de autoritate publică executivă a administraţiei publice locale şi de ordonator 

principal de credite. 
Art.8 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea exercitării 

controlului de legalitate, Direcției Achiziții publice și investiții pentru ducere la îndeplinire și se aduce la 

cunoștință publică prin grija secretarului general al județului. 

 

 

PREŞEDINTE, 
Dumitru Beianu 

    CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                Aurelia Brebenel 
 

 

 
 

Giurgiu,07 martie 2022 

Nr.47 

 
 

Adoptată cu 29 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 



Anexa 1 
la Hotararea nr. 47/07.03.2022

                                 Anexa nr.1
  la Hotărârea nr.47/07.03.2022
a Consiliului Județean Giurgiu



























































































PRESEDINTE,
DUMITRU BEIANU

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
AURELIA BREBENEL



 Anexa nr.2 

la Hotărârea nr.47/07.03.2022  

a Consiliului Județean Giurgiu 

 
Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției „REABILITAREA/ 

MODERNIZAREA/ EXTINDEREA INFRASTRUCTURII ELECTRICE, DE VENTILARE 

ȘI TRATARE A AERULUI, PRECUM ȘI LA INFRASTRUCTURA DE FLUIDE 

MEDICALE - SPITAL IZVORU, JUDETUL GIURGIU” sunt: 

INDICATORI ECONOMICI: 

Valoarea totala a investitiei, din care: 3.249.670,71 lei inclusiv TVA 

Cheltuieli eligibile - finanțare 100% 3.249.670,71 lei inclusiv TVA 

Cofinantare cheltuieli eligibile – 0% 0 

Cheltuieli neeligibile 0 lei 

Perioada de implementare a proiectului: 16 Noiembrie 2021 – 30Iunie 2023 

Durata proiectului: 20 luni 

INDICATORI SUPLIMENTARI DE REALIZARE: 

Indicatori suplimentari de realizare Valoare țintă 
Unitate de 

măsură 

Paturi de spitaliare dotate cu unități terminale de fluide 

medicale (Oxigen si Vacuum  
54 buc 

Statii fluide medicale (Oxigen medical și aer comprimat 4 

bar) 
2 buc 

Sistem de detecție, semnalizare și alarmare incendiu și a 

concentrației maxime admise de oxigen (C6, C7 si C18) 
1 set 

Tablouri electrice noi 17 buc 

Grup electrogen 50kVA, 400V, carcasat, insonorizat, cu 

rezervor extern pentru o autonomie de 24 ore la 75% 

incarcare 

1 buc 

Rețea electrică înlocuită 3000 ml 

INDICATORI DE REALIZARE IMEDIATĂ: 

ID Indicator de realizare imediată 
Unitate de 

măsură 

Valoare 

țintă 

2S130 
Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea 

crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2 
Nr. 1 

INDICATORUL DE REZULTAT AL PROGRAMULUI: 

ID Indicator de rezultat al POIM Unitate de măsură 

2S132 

Capacitate adecvată de îngrijire și tratament 

a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-

2/ de gestionare a crizei sanitare 

Indicatorul propus este unul 

calitativ: 

• Înainte de intervenția POIM: 

NU 

• Ulterior intervenției POIM: DA 

 

PREȘEDINTE,                         SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
Dumitru Beianu                                                           Aurelia Brebenel            
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Anexa nr.3  

la Hotărârea nr.47/07.03.2022  

a Consiliului Județean Giurgiu 

 

ACORD DE IMPLEMENTARE 

 
 

Art. 1. Părţile 

1. JUDEȚUL GIURGIU, cu sediul în strada Bucuresti nr. 10, Municipiul Giurgiu, Județ Giurgiu, codul 

fiscal 4938042, având calitatea de Solicitant  
2. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORU, cu sediul în Strada Principala nr. 66, Sat 

Izvoru Comuna Vânătorii Mici, Județ Giurgiu, codul fiscal 4352638, având calitatea de Unitate 

sanitară publică dotată/ sprijinită prin proiect 
 

au convenit următoarele: 

 

Art. 2. Obiectul 

1. Obiectul acestui acord de implementare este de a stabili responsabilităţile părților, ce le revin în 

implementarea activităţilor aferente proiectului: REABILITAREA/ MODERNIZAREA/ 

EXTINDEREA INFRASTRUCTURII ELECTRICE, DE VENTILARE ȘI TRATARE A AERULUI, 

PRECUM ȘI LA INFRASTRUCTURA DE FLUIDE MEDICALE - SPITAL IZVORU, JUDETUL 

GIURGIU, care este depus în cadrul Programului Operaţional INFRASTRUCTURA MARE, Axa 

prioritară 9 Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Prioritatea 
de investiție 9a 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, 

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, apel 
de proiecte POIM/935/9/1/Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care 

utilizează fluide medicale, Cod generat MySMIS: 155203 

2. Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.  

 

Art. 3. Principiile de bună practică ale acordului de implementare 

1. Toate părțile semnatare trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume responsabilităţile ce 
le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului, aşa cum acestea sunt definite în cadrul 

prezentului Acord de Implementare. 

2. Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluţia 

proiectului. 
3. Toate părțile semnatare trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi 

de etică cele mai înalte. 

4. Toate părțile semnatare sunt obligate să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul 
incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc 

la evitarea, respectiv stingerea lui. 

 

Art. 4 Responsabilităţi în implementarea proiectului 

1. Responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare 

– care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare parte: 

 

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi (activităţi şi subactivităti la care 

fiecare parte semnatara va participa/contribui pentru 
implementarea proiectului) 

JUDEȚUL GIURGIU 1. Managementul de proiect 

1.1 Achizitia si prestarea serviciilor de consultanta pentru 
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elaborare cerere de finantare proiect 

1.2 Constituirea echipei de management si implementare a 

proiectului la nivelul UAT si managementul de proiect realizat de 
echipa 

2. Evaluarea deficientelor infrastructurii existente si 

pregatirea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii 

/ proiectare de specialitate 

2.1 Achizitia si prestarea serviciilor pentru elaborare 
documentatie DALI 

2.2 Achizitia si prestarea serviciilor de consultanta si asistenta in 
organizarea procedurilor de  achizitii aferente proiect 

2.3 Achizitia si prestarea serviciilor de intocmire proiect tehnic si 
verificarea proiectului tehnic pentru proiect  

2.4 Achizitia si prestarea serviciilor de asistenta tehnica pe 
perioada de executie a lucrarilor 

3. Informarea si promovarea proiectului 

3.1 Achizitia  si implementarea masurilor de informare si 
promovare ale proiectului 

4. Auditarea financiara a proiectului 

4.1 Achizitia si auditarea financiara a proiectului 

5. Achizitii, montaj si lucrari de interventie la infrastructura 

existenta inclusiv organizarea de santier 

5.1 Achizitii, montaj si  lucrari de interventie la infrastructura 
existenta inclusiv organizarea de santier 

SPITALUL DE 

PNEUMOFTIZIOLOGIE 
IZVORU 

2. Evaluarea deficientelor infrastructurii existente si 

pregatirea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii 

/ proiectare de specialitate 

2.1 Achizitia si prestarea serviciilor pentru elaborare 
documentatie DALI – suport pentru elaborarea documentatiei 

tehnico-economica in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 
907/2016. 

2.3 Achizitia si prestarea serviciilor de intocmire proiect tehnic si 

verificarea proiectului tehnic pentru proiect– suport intocmire 
proiect tehnic. 

2.4 Achizitia si prestarea serviciilor de asistenta tehnica pe 
perioada de executie a lucrarilor – suport pentru asistenta tehnica 
pe perioada executiei lucrarilor 

3. Informarea si promovarea proiectului 

3.1 Achizitia  si implementarea masurilor de informare si 
promovare ale proiectului -  suport pentru implementarea 
masurilor de informare si promovare a proiectului 

5. Achizitii, montaj si lucrari de interventie la infrastructura 

existenta inclusiv organizarea de santier 

5.1 Achizitii, montaj si  lucrari de interventie la infrastructura 

existenta inclusiv organizarea de santier – suport pentru 
realizarea montajului si executiei lucrarilor de constructie la 

infrastructura existenta inclusiv suport pentru organizarea de 
santier. 
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Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului 

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care 

Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a 

contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.  

 

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile Solicitantului 

Drepturile Solicitantului 

1. Solicitantul are dreptul să solicite unităților sanitare publice dotate/ sprijinite prin proiect, furnizarea 

oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul implementării proiectului. 

 

Obligaţiile Solicitantului 

1. Solicitantul va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare. 

2. Solicitantul va consulta toate părțile semnatare cu regularitate, îi va informa despre progresul în 
implementarea proiectului.  

3. Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, elemente de cost, buget etc.), 

trebuie să fie convenite cu toate părțile semnatare înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de 
management / Organismul intermediar. 

4. Solicitantul este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor 

proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de 

management. 
 

Art. 7 Drepturile şi obligaţiile unităților sanitare publice dotate/ sprijinite prin proiect 

Drepturile unităților sanitare publice dotate/ sprijinite prin proiect 
1. Unitățile sanitare publice dotate/ sprijinite prin proiect au dreptul să fie consultate cu regularitate de 

către Solicitant, să fie informate despre progresul în implementarea proiectului  

2. Unitățile sanitare publice dotate/ sprijinite prin proiect au dreptul să fie consultate, de către Solicitant, în 

privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, elemente de cost, buget 
etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management  

 

Obligaţiile Unităților sanitare publice dotate/ sprijinite prin proiect 
1. Unitățile sanitare publice dotate/ sprijinite prin proiect sunt obligate să furnizeze Solicitantului orice 

informaţii de natură tehnică legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, 

Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să 
verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din 

instrumente structurale.  

2. Unitățile sanitare publice dotate/ sprijinite prin proiect sunt obligate să furnizeze Solicitantului de 

finanțare orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului 
 

 

Art. 8 Achiziții publice  

(1)  Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către Solicitant, cu respectarea condiţiilor din 

contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate. 
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Art. 9 Proprietatea 

1. Solicitantul are obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat 

finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare / dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi 
întreţinerea în această perioadă  

2. Înainte de sfârşitul proiectului, părţile semnatare vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de 

utilizare a infrastructurii, echipamentelor, etc. vizate de  proiect 
3. Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea infrastructurii si a tuturor echipamentelor achiziţionate din 

finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost 

achiziţionate. 

4. Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii 
finanţării prin Programul Operaţional INFRASTRUCTURA MARE, pe o perioadă de 5 ani de la 

finalizarea proiectului, conform paragrafului (1). 

 

Art. 10 Confidențialitate 

1. Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite 

în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau 
divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale 

doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Implementare. 

 

Art. 11 Legea aplicabilă 
1. Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 

2. Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor 

clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu 
au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Implementare. 

 

Art. 12 Dispoziţii finale 

1. Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot 
soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 

 

Întocmit în număr de exemplare , în limba română, câte unul pentru fiecare parte si un original pentru cererea 
de finanţare. 

 

Semnături 
 

JUDEȚUL GIURGIU BEIANU DUMITRU - Președinte Semnătura Data şi locul 

semnării 

SPITALUL DE 

PNEUMOFTIZIOLOGIE 
IZVORU 

NEAGU RAUL – Manager spital  Semnătura Data şi locul 

semnării 

 

 

 
 

 

PREȘEDINTE,    SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
Dumitru Beianu      Aurelia Brebenel 
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