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ROMANIA             JUDETUL PRAHOVA                 CONSILIUL LOCAL VALENII DE 
MUNTE  

HOTARARE 

DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT 

 

PROIECT „Dotarea Ambulatoriului de Specialitate din Valenii de Munte in vederea cresterii 

accesibilitatii serviciilor de sanatate pentru populatie„ 

Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale 

Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la 
dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de 
sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale 
și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități 

Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel 
secundar, în special pentru zonele sărace și izolate   

Operațiunea 8.1.A  Ambulatorii 

Apel de proiecte nr P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni - cod apel POR/266/8 

 Având în vedere prevederile legale cuprinse în: 

- art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- art.36 alin.(1), alin.(2) lit.c) si alin.(5) lit.c) din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001,  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 - Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent 
POR,  Axa prioritara 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 
8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel 
naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi 
promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de 
recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, 
Obiectivul specific 8.1,  Operațiunea A – Ambulatorii;  

 Vazand expunerea de motive a primarului orasului Valenii de Munte, raportul  întocmit de 
către Serviciul Buget –Finante –ITL, raportul comisiei pentru activitati economico-financiare si 
agricultura   raportul comisiei  pentru activitati social culturale, culte invatamant, sanatate si familie, 
protectie copii, tineret si sport. 

 În temeiul prevederilor art.45  din Legea nr.215/2001  privind administraţia publică locală, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
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Consiliul Local al oraşului Vălenii de Munte adopta prezenta hotărâre: 

 

 Art. 1. – Se aproba Studiul de oportunitate pentru proiectul  „Dotarea Ambulatoriului de 

Specialitate din Valenii de Munte in vederea cresterii accesibilitatii serviciilor de sanatate pentru 
populatie „. 

 Art 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului  „ Dotarea Ambulatoriului de Specialitate din 
Valenii de Munte in vederea cresterii accesibilitatii serviciilor de sanatate pentru populatie, în 
cuantum de 8.197.076,69  lei (inclusiv TVA). 

 Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a ORAȘULUI VALENII DE MUNTE, 
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cât și contribuția de 2% din 
valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum 163.941,53  lei (inclusiv TVA) reprezentând cofinanțarea 
proiectului „Dotarea Ambulatoriului de Specialitate din Valenii de Munte in vederea cresterii 
accesibilitatii serviciilor de sanatate pentru populatie„. 

 Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 
„Dotarea Ambulatoriului de Specialitate din Valenii de Munte in vederea cresterii accesibilitatii 
serviciilor de sanatate pentru populatie„ în condiții optime, se vor asigura din Bugetul local. 

 Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportărea din 
bugetul propriu al corecţiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziţiei. 

 Art.6.Se împuternicește domnul CONSTANTIN FLORIN  – Primarul orasului, să semneze 
toate actele necesare şi contractul de finanțare în numele ORAȘULUI VALENII DE MUNTE. 

 Art.7. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza: Primarul, Serviciul buget – finante, impozite 
si taxe locale si Serviciul urbanism. 

 Hotararea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, se va publica pe site-ul 
institutiei si se va comunica tuturor celor interesati, de catre Biroul administratie publica locala. 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

OPREA DANIEL 

          

 

        CONTRASEMNEAZA, 

         Secretar – Onoiu Elena – Adina 

 

VALENII DE MUNTE,  19  octombrie  2018 

NR. 105 
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ROMANIA 

JUETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

SERVICIUL BUGET FINANTE – ITL  

NR. __________/________________ 

 

 

RAPORT 

privind aprobarea proiectului „Dotarea Ambulatoriului de Specialitate din Valenii de Munte in vederea 
cresterii accesibilitatii serviciilor de sanatate pentru populatie„ 

 si a cheltuielilor aferente acestuia 

 

 

 

 

          Proiectul de hotărâre pe care îl supunem atenŃiei dvs. se referă la aprobarea  proiectului  “Dotarea 
Ambulatoriului de Specialitate din Valenii de Munte in vederea cresterii accesibilitatii serviciilor de sanatate 
pentru populatie „ in cadrul  Axei  prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale , Prioritatea de 
investiţii 8.1 – InvestiŃii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naŃional, 
regional şi local, reducând inegalităŃile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea 
socială prin îmbunătăŃirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la 
serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţii , Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesiblităţii 
serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate  
,Operaţiunea 8.1.A  Ambulatorii , Apel de proiecte nr P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni - cod apel 
POR/266/8. 

         Cadrul general de dezvoltare și prioritizare a politicilor de sănătate pentru perioada 2014-2020 este 
asigurat de Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020, document strategic de referinţă, elaborat de către 
Ministerul Sănătăţii, prin intermediul căruia sunt identificate direcŃiile de dezvoltare pe care România 
trebuie să le urmeze, în vederea asigurării accesului echitabil la servicii de sănătate de calitate, cât mai 
apropiate de nevoile individului şi comunităŃii. 

        Existenţa unei Strategii Naţionale de Sănătate si a Planurilor regionale de servicii de sănătate  a dus la 
crearea premiselor de stimularea eficientizării sistemului de sănătate prin schimbarea paradigmei  în modul 
de furnizare a asistenţei medicale în general și a celei spitalicești, în special. În prezent, asistenţa medicală 
spitalicească în România se bazează în principal pe îngrijirea spitalicească acută, care este cea mai scumpă, 
și care este în mare măsură evitabilă prin îmbunătăţirea prevenţiei și a îngrijirilor nespitalicești. O trecere de 
la îngrijirea spitalicească acută la tratarea majorităţii pacienţilor în regim ambulatoriu (îngrijire de zi în 
ambulatoriu, cabinete ambulatorii, precum și centre de diagnostic si tratament) este una dintre principalele 
măsuri definite în Strategia naţională de sănătate și este în conformitate cu Recomandările Specifice de Ţară 
referitoare la constituirea unei asistenţe medicale durabile și rentabile.  

       Analizele funcţionale extinse, realizate atât la nivel instituţional, cât și la nivel legislativ, relevă că 
obiectivele generale ale Strategiei, ce converg finalmente în direcţia îmbunătăţirii eficienţei și 
sustenabilităţii sistemului de sănătate, nu pot fi realizate fără implicarea şi acţiunea responsabilă a tuturor 
actorilor instituţionali, respectiv fără o cât mai eficientă utilizare a tuturor resurselor disponibile în sănătate. 

         Pentru îndeplinirea acestui obiectiv specific, investiţiile în infrastructura ambulatoriilor și în 
infrastructura centrelor comunitare integrate, vor constitui câte un apel dedicat.  

Operaţiunea A este dedicată investiţiilor de tipul reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea 
infrastructurii ambulatoriilor, inclusiv a celor provenite din reorganizarea/raŃionalizarea spitalelor mici, 
ineficiente, investiţii ce vor contribui la accesul sporit la servicii de îngrijire medicală primară . 
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Prin proiect se propune dotarea ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Valenii de Munte 

si a laboratoarelor care il deservesc, cu aparatură medicala de specialitate, în vederea îmbunătăţirii 
activităţii curente a ambulatoriului si creșterii calităţii actului medical. 

 

 

 

 

 Se propune dotarea ambulatoriului cu urmatoarele echipamente: 

 

Nr. Crt. Denumire 

1 Ecograf obstretica ginecologie 

2 Ecograf cardiologie 

3 Ecograf medicina interna cu modul de elastografie 

4 Ecograf pediatrie 

5 Ecograf imagistica 

6 Mamograf digital 2d-3d 

7 Sistem de gastro-colonoscopie digestiva superioara si inferioara 

8 Sistem de curatare si dezinfectie endoscopie flexibile 

9 Pat endoscopie 

10 Video dermatoscop 

11 Sistem computer tomograf 

12 Aparat radiologic fix 

13 Masina de sigilat si masa pentru controlul si impachetarea 
instrumentarului 

14 Masina de spalat cu uscare si aer cald 

15 Sterilizator cu plasma cu 2 usi 

16 EKG 

17 Laser transcutanat-vascular 

18 Electrocauter pentru chirurgie vasculara 

19 Ecograf neurologie 

20 Cardiotocograf 
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21 Combina cu 4 canale 

22 Bioptron 

23 Aparat ultrasunete fix 

24 Aparat ultrasunete wireless 

25 Aparat vacuumterapie 

26 Electrocauter pentru ORL 

Valoarea totala a proiectului „ Dotarea Ambulatoriului de Specialitate din Valenii de Munte in 
vederea cresterii accesibilitatii serviciilor de sanatate pentru populatie „  este de 8.197.076,69  lei inclusiv 
TVA, din care contributia proprie a UAT Oras Valenii de Munte  este de 163.941,53  lei inclusiv TVA.  

         Faţă de cele de mai sus, propun Consiliului Local al Orasului Valenii de Munte aprobarea  proiectului „ 
Dotarea Ambulatoriului de Specialitate din Valenii de Munte in vederea cresterii accesibilitatii serviciilor de 
sanatate pentru populatie„, in vederea finantarii acestuia in  cadrul  Programului Operational Regional 2014-
2020, Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale ,Prioritatea de investiţii 8.1 – InvestiŃii 
în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naŃional, regional şi local, 
reducând inegalităŃile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin 
îmbunătăŃirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile 
instituţionale la serviciile prestate de comunităţi. 

Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesiblităţii serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel 
secundar, în special pentru zonele sărace și izolate  ,Operaţiunea 8.1.A  Ambulatorii ,Apel de proiecte nr 
P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni - cod apel POR/266/8  si a cheltuielilor aferente acestuia . 

 

                 

                                                 Serviciul Buget Finante –ITL 

 

                                      Nitu Elena  

 

                                                   Moraru Maria Ancuta 

 

 

 

ROMANIA 

JUETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

PRIMAR 

NR. __________/________________ 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
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privind aprobarea proiectului „ Dotarea Ambulatoriului de Specialitate din Valenii de Munte in vederea 
cresterii accesibilitatii serviciilor de sanatate pentru populatie „ si a cheltuielilor aferente acestuia . 

 

Prezentul raport propus spre aprobare are la baza prevederi ale legislației in vigoare astfel: 

 

- Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR,  Axa 
prioritara 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în 
infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, 
reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin 
îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile 
instituționale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul specific 8.1,  Operațiunea A – Ambulatorii . 

-  Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare;    

- Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Promovarea acestui proiect de hotarare este initiat in vederea aprobarii proiectului „ Dotarea 
Ambulatoriului de Specialitate din Valenii de Munte in vederea cresterii accesibilitatii serviciilor de 

sanatate pentru populatie „ si a cheltuielilor aferente acestuia . 

            Proiectul „ Dotarea Ambulatoriului de Specialitate din Valenii de Munte in vederea cresterii 
accesibilitatii serviciilor de sanatate pentru populatie „ va fi depus spre finantare in cadrul Programului 
Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale 

Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel 
naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând 
incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea 
de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitățI , Operațiunea 8.1.A  Ambulatorii , Apel de 
proiecte nr P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni - cod apel POR/266/8 . 

Prin proiect se propune dotarea ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Valenii de Munte si a 
laboratoarelor care il deservesc, cu aparatură medicala de specialitate, în vederea îmbunătățirii activității 
curente a ambulatoriului si creșterii calității actului medical. 

Vor fi procurate echipamentele necesare desfasurarii activitatii, care lipsesc in acest moment din 
ambulatoriu, astfel incat se va asigura dotarea minima obligatorie prevazuta de normele legale in domeniu. In 
plus, se vor achizitiona aparate moderne si performante, de ultima generatie, menite sa imbunatateasca 
calitatea actului medical. 

Valoarea totala a proiectului „ Dotarea Ambulatoriului de Specialitate din Valenii de Munte in 
vederea cresterii accesibilitatii serviciilor de sanatate pentru populatie „ este de 8.197.076,69   lei inclusiv 
TVA, din care contributia proprie a UAT Oras Valenii de Munte  este de 163.941,53   lei inclusiv TVA.  

 Față de cele de mai sus, propun Consiliului Local al Orasului Valenii de Munte aprobarea  
proiectului „ Dotarea Ambulatoriului de Specialitate din Valenii de Munte in vederea cresterii 
accesibilitatii serviciilor de sanatate pentru populatie “, in vederea finantarii acestuia in  cadrul  Programului 
Operational Regional 2014-2020 , Axa prioritara 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea 
de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, 
regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială 
prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile 
instituționale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul specific 8.1,  Operațiunea A – Ambulatorii  si a 
cheltuielilor aferente acestuia . 

Primar 

Florin Constantin 

 


