ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
MUNICIPIUL ORADEA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind unele măsuri pentru aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţii „Implementarea de soluţii de e-sănătate şi
asigurarea conexiunii la broadband pentru Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” - Oradea” de către Municipiul
Oradea precum şi aprobarea suportării costurilor proiectului în special a serviciilor şi activităţilor de consultanţă si asistenţă
şi a elaborării studiului de fezabilitate
Ţinând cont de Raportul de Specialitate nr. 118044/26.10.2009 prin care Direcţia Management Proiecte cu Finanţare
Internaţională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune unele măsuri pentru aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţii
„Implementarea de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband pentru Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea” de către Municipiul Oradea precum şi aprobarea suportării costurilor proiectului în special a serviciilor şi activităţilor de
consultanţă si asistenţă şi a elaborării studiului de fezabilitate;
Văzând că există oportunitatea accesării de fonduri nerambursabile în cadrul „Programului Operaţional Sectorial – Creşterea
competitivităţii economice - Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele public şi privat” – Domeniul Major de
Intervenţie 2 „ Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice” Operaţiunea 3.2.4 „ Susţinerea implementării de soluţii
de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”
Având în vedere dispoziţiile Legii 273/2006 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare;
În baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune
de lucrări publice şi a contractelor de servicii actualizată;
Ţinând cont de prevederile O.U.G. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii si competente exercitate de Ministerul
Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale şi a H.G. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a acesteia,
Luând în considerare proiectul de hotărâre şi avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local,
În temeiul art.36 alin.(2) lit.b, d, alin.(4) lit.a, alin.(6) lit.a pct.3 şi ale art.45 alin.(2) lit.a din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
h o t ă r ă ş t e:
Art.1. Se aprobă modificarea numelui obiectivului de investiţii „Elaborare SF e-Sănătate” în obiectivul de investiţii
„Cofinanţare proiecte e-Sănătate pentru Spitalele: Municipal „Dr. Gavril Curteanu”, de Neurologie si Psihiatrie, de
Obstretică Ginecologie şi de Pneumoftiziologie din Oradea”.
Art.2. Se aprobă suportarea cotei de cofinanţare de 2% în valoare de 80.000 lei fără TVA a proiectului „Implementarea
de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband pentru Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea” inclusiv cheltuielile neeligibile, în cazul în care se semnează contractul de finanţare europeană, din rectificarea de buget
pentru anul 2009 sau din bugetul aprobat conform legii pentru anul 2010.
Art.3. (1) Se aprobă caietul de sarcini şi suportarea costurilor proiectului cu serviciile şi activităţile de consultanţă si
asistenţă şi cu elaborarea studiului de fezabilitate pentru proiectul „Implementarea de soluţii de e-sănătate şi asigurarea
conexiunii la broadband pentru Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” - Oradea” din bugetul de venituri şi cheltuieli al
Municipiului Oradea în valoare de 10.000 lei fără TVA. Caietul de sarcini constituie anexă şi face parte integrantă la prezenta
hotărâre.
(2) În situaţia în care se semnează contractul de finanţare europeană, diferenţa de buget rezultată din neacoperirea
integrală a valorii finale a costului elaborării documentaţiei tehnico-economice va fi asigurată din rectificarea de buget de venituri
şi cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2009 sau din bugetul aprobat conform legii pentru anul 2010.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredinţează directorul executiv al Direcţia Management
Proiecte cu Finanţare Internaţională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Primarul Municipiului Oradea;
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor
- Direcţia de Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea;
- Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea;
- Biroul Management Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Oradea
- Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu ”– Oradea, prin grija Biroului Management Spitale
- Se publică în Monitorul Oficial al judeţului Bihor şi pe site – ul www.oradea.ro
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Mihai Manea
Oradea, 29 octombrie 2009
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Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.
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