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ROMÂNIA
JUDEŢULBOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI

CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizării listei de investiţii cu aparatură şi echipamente medicale la

Spitalul de Pneumoftiziologie Botoşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea actualizării

listei de investiţii cu aparatură şi echipamente medicale la Spitalul de Pneumoftiziologie Botoşani , I

văzând raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare Locală, nr. lNT 1876 din 14.10.2019,
adresa Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Botoşani nr. 12390/8.10 .2019, precum şi rapoartele
de avizare ale comisiilor de specialitate din Consiliul Local al Municipiului Botoşani, I

în baza Legii nr . 273 /2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completări le ulterioare,
Hotărârii Guvernului nr. 907 /2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul
cadru al documentaţiilor tehnic-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice, cu modificările şi completări le ulterioare, I

în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1079/2013 privind
aprobarea modelului Contractului pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii
către autorităţile administraţiei publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investiţiilor

pentru spitalele din subordinea acestora, cu modificările şi completări le ulterioare, a Legii nr. 95/
2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, I

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr . 57/2019 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 555 din 5 i~lie
2019, I

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă actualizarea listei de investiţii pentru care a fost aprobata cofinanţareade la
bugetul local, în cuantum de 10 % din valoarea contractului, astfel:

Aparat Roentgen cu doua posturi grafie si scopie
Ecograf cu două sonde, una liniară ş i una convexă, 20 - 30

Fibrobronhoscop - trusa complete
Analizor automat electroforeza
Microscop de laborator - 2 buc
Monitor functii vitale
Oefibrilator complet cu balon Ruben si pipa GUEDEL - 2 buc
Spirometru - 2 buc
Spirometru digital

I

Art.2 Obiectivele de investitii vor fi incluse în Lista obiectivelor de investiţii pe anul 20 19,, ,

cu finanaţare parţială sau integrală de la bugetul local, în lista poziţiei "Alte cheltuieli de investiţii",

la capitolul 66. Sănătate. I

Art. 3 Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. I

PREŞEDINTE DE SEDlNŢĂ,

Consilier, Oroşanu Marius Leonardo

Botoşani, 23 octombrie 2019
Nr.

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general,

Oana Gina Georgescu



România
Judeţul Botoşani

Municipiul Botoşani

cr. 3372882

Nr.lNT1877jMKj14.10 .2019

Serviciul Investiţi

Aprob,

Referat de aprobare

a Proiectului de Hotărâre privind aprobarea actualizării listei de investiţii cu aparatură şi

echipamente medicale la Spitalul de Pneumoftizilogie Botoşani

Având în vedere Proiectul de Hotărâre privind aprobarea actualizări i listei de investiţii cu

aparatură şi echipamente medic ale la Spitalul de Recuperare ..Sf. Gheorg he" Bo toşan i

Ţinând cont de Raportul de specialitate comun nr. INT 1876 / 14.10 .2019

Economice ş i Direcţiei de Dezvoltare Locală

al Direcţiei

I

Vă solicităm APROBAREA supuner ii spre dezbatere în Consiliul Local al

Municipiului Botoşani a Proiectului de Hotărâre privind aprobarea actualizării listei de

investiţii cu aparatură şi echipamente medicale la Spitalul de Pneumoftizilogie Botoşani.

Administrator Public,

Adriana ZO;,,, nur Director eco •omic,

Mi~~

D
· 1 ~/
irector executiv,i •
Petru Că' alin Feteur

Şef Serviciu Investiţii,

Florin Mîţu~

Consilier ServoInvestiţii ,

Mihaela Kohut
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Nr. INT 1876 /MK/ 14.10.2019

Serviciul Invest i ţi

A p r obat
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In cadrul fondurilor a locate din bugetu l de stat pe an ul 20 19 la titlu l "Trans e T r unit ă ţ i a le

administratiei publice". a lineat 5 1.02.22 'Transferuri de la buge tu l de stat către bugetele locale pentru

fina nta rea apara turi i medica le ş i echipame nte lor de comunicatii În u rgenţ ă În s ă nă tate", au fost repartizate

pent ru Spi ta lul de Pneumo ftizio1ogic Botoşan i, apara tură şi echipamente medicale În va loare de 1512 mii

lei .

În conformitate cu prevede rile art . \98 di n Legea 95/2006 privi nd reforma În do me niul să nătă ţ i i ,

repub l i cat ă . autor it ăţi le administratiei publice loca le au ob ligat ia de a partic ipa la ac hiziţionarea de aparatură

med ica l ă. cu fonduri În cuatu m de min 10 % din va loa rea acestora ,

Prin H.C. L.153/30 .05 .20 19 a fost aprobată co fi nanţarea de la buge tu l loc a l a următoarelo r

ech ipamne te medica le

Aparat Roent gen d igit al cu două posturi: grafie ş i scopie,
Ecograf cu două sonde. una liniară şi una convexă. 2 D - 3D
Spiro metru d igita l - 2 buc,

Prin adresa nr. 12390/8.\ 0 .20 19 Direc ţi a de sănăt ate publică Botoşan i a comuni ca t lista de investit ii

modi fi cată, pentr u alocarea de fond uri prin transfer de la bu get ul Mini sterulu i Să nătăţ i i În anul 2019, cu

incadrarea in suma a locată in itia l. astfel:

Aparat Roentgen cu doua posturi grafie si scopie

Ecograf cu două sonde , una li n i a ră ş i una convexă , 2D - 3D

Fibrob ronho sco p - tru sa co mp lete

Analizor aut omat electroforeza

M icroscop de labora tor - 2 bu c

Monitor functi i vita le

Defibrilator comp let cu balon Ruben si pipa GU EDEL - 2 bu c

Sp iro metru - 2 buc

Spirometru digital

Urmarea a ce le prezentate este necesară apro ba rea. potn vit legii, a obiec tive lor de invest i ţ ii

enumerat e ş i a cofinan ţ ă r i i aces tora cu fonduri de la bugetul local.

Având În ved ere legali tatea propun erii supune m aprob ării pro iectul de hotărâre pr ivind aprobarea

ac t u a l izări i listei d e in vestitii cu apa ra tu ră ş i echipamente medicale la S p ita lul de Pneumoftizilogie

~.ni. /

Administrato r Public, Direc to r ec ono21ic, / Directo r/executiv,

Adriana Zăiceanu Mircla~cl~ih41. p; ) <;;lMin Fetcu

,,-,. l '

Şef Serviciu Investiti i,

Florin MÎtu ~
Cons ilier Servo I nvest i ţii.

Mihaela Kohut

--Ă~


