
ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA SMEENI 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea depunerii cererii de finanțare, a indicatorilor tehnico-

economici si a bugetului  proiectului „Tratamentul și recuperarea 
pacienților cu sechele post Covid -19 la Spitalul de Boli Cronice 

Smeeni”prin programul O.I.M. 2014-2020-Axa prioritară 9 
 
          Luând în considerare prevederile O.U.G. nr.43/2020 pentru aprobarea 
unor masuri de sprijin decontate din fonduri europene , ca urmare a răspândirii 
coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență ; 
          În temeiul prevederilor O.U.G. nr.52/2020 pentru modificarea art.29^3 
alin.(2) din O.U.G. nr.40/2015, privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2014-2020 , precum și adoptarea unor 
măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-
19 ; 
 In conformitate cu dispozitiile  Ordinului Ministrului Sănătății 
nr.555/2020  privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în 
contextul epidemiei de coronavirus COVID-19 , a Listei spitalelor care asigură 
asistența medicală a pacienților testați pozitiv cu virusul SARS –CoV -2 , în faza 
I și faza II  și a Listei cu spitalele suport pentru pacienții testați pozitiv sau 
suspecți cu virusul SARS –CoV -2, cu modificările  și completările ulterioare; 
 In baza H.G. nr.907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, 
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri 
publice; 
 Avand in vedere Ghidul Solicitantului POIM –Consolidarea capacității de 
gestionare a crizei sanitare COVID-19, Axa Prioritară (AP) 9 “Protejarea 
populației în contextul pandemiei cauzate de virusul COVID-19“, Obiectivul 
Specific (OS)9.1” Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-
19“ din cadrul POIM, aprobat prin Ordinului Ministrului Fondurilor Europene , 
nr.613/15.05.2020.  
           
           Necesitatea adoptarii unei hotărâri de aprobare a implementării 
proiectului , a indicatorilor tehnico-economici si a bugetului  proiectului 
„Tratamentul și recuperarea pacienților cu sechele post Covid -19 la Spitalul de 
Boli Cronice Smeeni”prin programul O.I.M. 2014-2020-Axa prioritară 9
 Văzând : 
a)adresa nr.2334/06.07.2020 ,înregistrată la Primăria comunei Smeeni sub 
nr.7456/06.07.2020; 
b)referatul de aprobare nr. 4777/06.07.2020 a Primarului comunei Smeeni; 
c)avizul nr. 4778/06.07.2020 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 
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           În temeiul art. 129 alin. ( 2 ) lit.”a” , alin. (7) lit. ’’c’’ , alin (14) , art. 

134 alin (1) lit.”a” ,ale art. 139 coroborat cu prevederile  art. 196 alin. 1 lit. 
‚’’a’’  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
      Art. 1. Se aprobă depunerea cererii de finanțare pentru proiectul 
„Tratamentul și recuperarea pacienților cu sechele post Covid -19 la 
Spitalul de Boli Cronice Smeeni” prin programul P.O.I.M. Consolidarea 
capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Axa Prioritară (AP) 9 
“Protejarea populației în contextul pandemiei cauzate de virusul COVID-19“, 
Obiectivul Specific (OS)9.1” Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19“. 
     Art.2.  Se aprobă bugetul și indicatorii tehnico-economici ai  proiectului 
„Tratamentul și recuperarea pacienților cu sechele post Covid -19 la 
Spitalul de Boli Cronice Smeeni”, în cuantum de 15,007,853.24  lei (inclusiv 
TVA), din care valoare totală eligibilă 15,007,853.24  lei şi valoare totală 
neeligibilă de  0  lei. 
      Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește 
managerul Spitalului de Boli Cronice Smeeni, doamna Dobrescu Marilena-Gela. 
      Art.4. Prezenta hotãrâre se comunicã, prin intermediul secretarului general 
UAT comuna Smeeni, în termenul prevãzut de lege, primarului comunei și 
Instituției Prefectului județului Buzău și se aduce la cunoștințã publicã prin 
afișarea la sediul primãriei, precum și pe pagina de internet 
www.primaria.smeeni@gmail.com . 
           
                                                                                            Contrasemnează, 

       Președinte de ședință, Secretarul general UAT, 
       Consilier local     Stănescu Anghel-Luigi 

         Alion Adrian 
Smeeni 
Nr.24 din 15.07.2020 

 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Smeeni în şedinţa din data 
de .15.07.2019, cu respectarea prevederilor art.45 alin(1), (2) sau (3) din Legea 
nr. 215/2001, a administraţiei publice locale , republicată şi reactualizată, cu un 
nr de  15   voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi contra, din numarul total de   
consilieri în funcţie şi 15 consilieri prezenţi la şedinţă.                                        
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