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H O T Ă R Â R E 

de modificare a Hotărârii nr. 121/25.07.2019  privind aprobarea Proiectului „Dotarea 

Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență 

„Mavromati" Botoșani” și a cheltuielilor legate de proiect 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27.01.2022, 

 urmare a Referatului  nr. 18182 din 19.10.2021, privind majorarea valorii totale a proiectului 

cu suma de 714.000 lei cu TVA, reprezentând cheltuieli neeligibile; 

analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 1287 din 

19.01.2022 referitor la adoptarea proiectului de hotărâre de modificare a Hotărârii nr. 121/25.07.2019,  

privind aprobarea Proiectului „Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Pediatrie a 

Spitalului Județean de Urgență „Mavromati" Botoșani” și a cheltuielilor legate de proiect, 

având în vedere: - Raportul de specialitate comun al Direcţiei Dezvoltare şi Promovare,  

Direcției Buget-Finanțe, Direcției Juridică, Administrație Publică Locală și Direcţiei Investiţii şi 

Achiziţii Publice, având  nr. 1288 din 19.01.2022, 

- Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public 

şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură, 

 - Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare, parteneriate și fonduri europene, 

- Avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, culte, 

activităţi social-culturale, sportive, tineret şi de agrement, 

în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a 

fondurilor, Axa Prioritară 8: Dezvoltarea Infrastructurii de sănătate și 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 

accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele 

sărace și izolate, Operațiunea A–Ambulatorii, Apel de proiecte POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/7-regiuni, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. c), alin. (8) lit. a) și art. 182 alin. (1) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 2 al  Hotărârii nr. 121/25.07.2019 privind proiectul „Dotarea 

Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență 

„Mavromati" Botoșani”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 

2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operațiunea A, apelul 

de proiecte POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/7-regiuni, după cum urmeaza: 
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”Se aprobă valoarea totală a proiectului „Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției 

Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati" Botoșani” care va fi în cuantum 

de 3.701.439,38 lei  (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 2.987.439,38 lei și valoare totală 

neeligibilă 714.000 lei.” 

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 121/25.07.2019 privind proiectul „Dotarea 

Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență 

„Mavromati" Botoșani”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 

2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operațiunea A, apelul 

de proiecte POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/7-regiuni, rămân neschimbate . 

Art. 3 Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcţiile din cadrul aparatului de 

specialitate și Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoşani vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina – Elena FEDEROVICI 

 

CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Marcel-Stelică BEJENARIU 
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Nr. 16 din 27.01.2022   

 

 

 

 

 

 


