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HOTĂRÂREA NR. 119 
din 19 octombrie 2018 

privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri europene a 

proiectului ‹‹Dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe 

Marinescu” Târnăveni›› 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.22220/17.10.2018 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Mureş, raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare Regională şi 

Implementare Proiecte, raportul Serviciului Juridic privind aprobarea unor demersuri 

pentru realizarea din fonduri europene a proiectului ‹‹Dotarea Ambulatoriului 

integrat al Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni››, precum şi 

avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere adresa nr.13786/26.09.2018, transmisă de către Spitalul Municipal 

„Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, prin care se solicită sprijin în vederea 

depunerii unei cereri de finanţare, 

În considerarea prevederilor Ghidului solicitantului – condiţii generale pentru 

accesarea fondurilor, aferent Programului Operaţional Regional 2014-2020 şi ale 

Ghidului solicitantului – condiţii specifice de accesare a fondurilor, Axa prioritară 8 - 

Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 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 şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile 

prestate de comunităţi, Obiectivul Specific 8.1 – Creşterea accesibilităţii serviciilor 

de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace 

şi izolate, Operaţiunea A – Ambulatorii, 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(5) lit. a), pct.3 şi ale art.97, alin.(1) din Legea 

nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

hotărăşte: 

Art.1.(1) Se aprobă Studiul de oportunitate şi indicatorii tehnico-economici ai 

proiectului «Dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe 

Marinescu” Târnăveni», la valoarea totală de 8.380.397,18 lei (inclusiv TVA).  

(2) Studiul de oportunitate este cuprins în anexa nr.1. 
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(3) Indicatorii tehnico-economici sunt detaliaţi conform devizului general, cuprins în 

anexa nr.2. 

Art.2. (1) Se aprobă încheierea unui parteneriat între Judeţul Mureş şi Spitalul 

Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, în scopul depunerii spre finanţare şi 

implementării în comun a proiectului ‹‹Dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului 

Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni››, conform Acordului de parteneriat 

cuprins în anexa nr.3. 

(2) Se mandatează domnul Péter Ferenc, Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş să 

semneze Acordul de parteneriat prevăzut la alin.(1).  

Art.3. Anexele 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Dezvoltare Regională şi 

Implementare Proiecte şi Direcţiei Economice din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş, precum şi Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” 

Târnăveni, care răspund de aducerea ei la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

Contrasemnează 

SECRETAR 

Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE  
privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri europene a proiectului 
‹‹Dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” 
Tîrnăveni›› 
 

 

Conform Strategiei de dezvoltare a judeţului Mureş pentru perioada 2014-2020 din cadrul 

Planului de dezvoltare a judeţului Mureş pentru perioada 2014-2020, îmbunătăţirea 

accesului persoanelor vulnerabile la servicii de sănătate prin dezvoltarea unei 

infrastructuri sanitare adecvate şi prin creşterea calităţii serviciilor medicale este o 

prioritate.  

Unul din obiectivele Măsurii 1.3.2 – Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor de sănătate 

prin construirea, reabilitarea, amenajarea, extinderea şi modernizarea acestora în mediul 

urban şi rural, din cadrul Strategiei de dezvoltare a judeţului Mureş pentru perioada 2014-

2020 este îmbunătăţirea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de sănătate. De 

asemenea, una dintre activităţile prioritare ale Măsurii 1.3.2 este: investiţii pentru 

îmbunătăţirea dotării cu aparatură medicală de înaltă performanţă a unităţilor cu profil 

medical din judeţ. 

Având în vedere oportunitatea oferită de Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 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 

şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de 

comunităţi, Obiectivul Specific 8.1 – Creşterea accesiblităţii serviciilor de sănătate, 

comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate, 

Operaţiunea A – Ambulatorii,  

Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni a achiziţionat Studiul de 

oportunitate privind „Dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal „Dr. 

Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni”. 

Elaborarea Studiului de oportunitate privind „Dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului 

Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni” s-a realizat în vederea: 

- Creşterii eficienţei şi calităţii actului medical prin modernizarea şi dotarea 

ambulatoriului Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni; 

- Diminuării duratei de spitalizare a pacienţilor internaţi care nu necesită îngrijire 

medicală permanentă prin dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal „Dr. 

Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni cu aparatură performantă; 
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- Diminuării timpului de diagnosticare şi tratament, precum şi prevenţie/depistare 

precoce a bolilor prin dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe 

Marinescu” Tîrnăveni; 

- Asigurării accesului egal al cetăţenilor la serviciile de sănătate prin realizarea unui 

sistem sanitar modern şi eficient. 

Prin Studiul de oportunitate se propune dotarea a 19 cabinete medicale din structura 

Ambulatoriului Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni cu un număr de 

126 echipamente medicale şi 190 piese de mobilier şi echipamente IT. 

Investiţia totală prevăzută de Studiul de oportunitate privind „Dotarea Ambulatoriului 

integrat al Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni” ajunge la valoarea 

8.380.397,18 lei - 1,801,267.53 euro cu TVA inclus, din care rezultă un total de 

8.127.555,86 lei - 1,746,922.27 euro cu TVA inclus aferent exclusiv achiziţiei de 

echipamente. Contribuţia Consiliului Judeţean Mureş pentru realizarea proiectului este de 

167.607,95 lei reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului. 

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului, solicitanţii eligibili sunt Unităţile 

administrativ-teritoriale sau parteneriatele între Unităţile administrativ-teritoriale şi 

unităţile sanitare publice cu personalitate juridică proprie care au în componenţă unul sau 

mai multe ambulatorii, în această ultimă situaţie liderul de proiect/parteneriat va fi 

Unitatea Administrativ Teritorială. În acest sens a fost întocmit un acord de parteneriat. 

Obiectul acordului de parteneriat îl constituie stabilirea drepturilor şi obligaţiilor părţilor, 

contribuţia fiecărei părţi la cofinanţarea cheltuielilor totale, precum şi responsabilităţile 

ce revin părţilor în implementarea activităţilor aferente proiectului şi pe durata de 

valabilitate a contractului de finanţare.  

Potrivit Acordului de parteneriat, Judeţul Mureş şi Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe 

Marinescu” Tîrnăveni vor avea următoarele roluri şi responsabilităţi:  

Judeţul Mureş: 

- Întocmirea Cererii de finanţare; 

- Semnarea Contractului de finanţare; 

- Respectarea prevederilor Contractului de finanţare; 

- Asigurarea managementului proiectului;  

- Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică; 

- Semnarea contractelor pentru serviciile/lucrările în cadrul proiectului; 

- Monitorizarea contractelor încheiate în cadrul proiectului; 

- Recepţia dotărilor/echipamentelor; 

- Asigurarea vizibilităţii proiectului; 

- Asigurarea cashflow-ului necesar implementării în bune condiţii a proiectului; 

- Păstrarea şi arhivarea documentelor aferente proiectului 
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Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni 

- Contribuţia la întocmirea Cererii de finanţare prin completarea informaţiilor 

referitoare la Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni; 

- Contribuţia la întocmirea dosarului de finanţare prin punerea la dispoziţia Liderului 

de proiect a anexelor solicitate prin ghidul solicitantului;  

- Participarea la managementul proiectului prin persoanele desemnate în unitatea de 

implementare a proiectului, în baza atribuţiilor stabilite în Cererea de finanţare, 

după cum urmează: 

-  Participarea la organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică prin:  

- întocmirea caietelor de sarcini şi/sau a fişelor tehnice ale dotărilor/echipamentelor ce 

se vor achiziţiona, 

- sprijinirea liderului de proiect în pregătirea documentaţiilor de atribuire,  

- sprijinirea liderului de proiect în întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de 

clarificări la documentaţiile de atribuire,  

- participarea în cadrul comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului 

având ca obiect achiziţionarea de  dotări/echipamente; 

-  Monitorizarea contractelor încheiate în cadrul proiectului; 

-  Participarea în comisiile de recepţie ale dotărilor/echipamentelor achiziţionate; 

-  Întocmirea documentaţiilor/dosarelor tehnice şi obţinerea autorizaţiilor CNCAN 

pentru dotările/echipamentele care necesită o asemenea autorizaţie; 

-  Asigurarea vizibilităţii proiectului; 

-  Asigurarea resurselor necesare operării şi întreţinerii dotărilor/echipamentelor 

achiziţionate după finalizarea proiectului;  

-  Păstrarea şi arhivarea documentelor aferente proiectului, gestionate de Spitalul 

Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni; 

Având în vedere cele prezentate mai sus şi ţinând cont de faptul că termenul de depunere 

al cererii de finanţare pentru „Dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal „Dr. 

Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni” este data de 21.10.2018, ora 12:00, propunem spre 

aprobare în regim de urgenţă Hotărârea pentru aprobarea unor demersuri pentru 

realizarea din fonduri europene a proiectului „Dotarea Ambulatoriului integrat al 

Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni”. 

 

Preşedinte 

Péter Ferenc 
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Raport de specialitate  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri 
europene a proiectului „Dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal „Dr. 
Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni” 
 

 

Conform Strategiei de dezvoltare a judeţului Mureş pentru perioada 2014-2020 din cadrul 

Planului de dezvoltare a judeţului Mureş pentru perioada 2014-2020, îmbunătăţirea 

accesului persoanelor vulnerabile la servicii de sănătate prin dezvoltarea unei 

infrastructuri sanitare adecvate şi prin creşterea calităţii serviciilor medicale este o 

prioritate.  

Unul din obiectivele Măsurii 1.3.2 – Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor de sănătate 

prin construirea, reabilitarea, amenajarea, extinderea şi modernizarea acestora în mediul 

urban şi rural, din cadrul Strategiei de dezvoltare a judeţului Mureş pentru perioada 2014-

2020 este îmbunătăţirea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de sănătate. De 

asemenea, una dintre activităţile prioritare ale Măsurii 1.3.2 este: investiţii pentru 

îmbunătăţirea dotării cu aparatură medicală de înaltă performanţă a unităţilor cu profil 

medical din judeţ. 

Având în vedere oportunitatea oferită de Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 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 

şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de 

comunităţi, Obiectivul Specific 8.1 – Creşterea accesiblităţii serviciilor de sănătate, 

comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate, 

Operaţiunea A – Ambulatorii,  

Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni a achiziţionat Studiul de 

oportunitate privind „Dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal „Dr. 

Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni”. 

Elaborarea Studiului de oportunitate privind „Dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului 

Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni” s-a realizat în vederea: 

- Creşterii eficienţei şi calităţii actului medical prin modernizarea şi dotarea 

ambulatoriului Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni; 

- Diminuării duratei de spitalizare a pacienţilor internaţi care nu necesită îngrijire 

medicală permanentă prin dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal „Dr. 

Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni cu aparatură performantă; 
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- Diminuării timpului de diagnosticare şi tratament, precum şi prevenţie/depistare 

precoce a bolilor prin dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe 

Marinescu” Tîrnăveni; 

- Asigurării accesului egal al cetăţenilor la serviciile de sănătate prin realizarea unui 

sistem sanitar modern şi eficient. 

Prin Studiul de oportunitate se propune dotarea a 19 cabinete medicale din structura 

Ambulatoriului Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni cu un număr de 

126 echipamente medicale şi 190 piese de mobilier şi echipamente IT. 

Investiţia totală prevăzută de Studiul de oportunitate privind „Dotarea Ambulatoriului 

integrat al Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni” ajunge la valoarea 

8.380.397,18 lei - 1,801,267.53 euro cu TVA inclus, din care rezultă un total de 

8.127.555,86 lei - 1,746,922.27 euro cu TVA inclus aferent exclusiv achiziţiei de 

echipamente. Contribuţia Consiliului Judeţean Mureş pentru realizarea proiectului este de 

167.607,95 lei reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului. 

În vederea depunerii cererii de finanţare şi implementării proiectului se va încheia un 

acord de parteneriat între Judeţul Mureş şi Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” 

Tîrnăveni, Judeţul Mureş având calitatea de lider de proiect. 

Potrivit Acordului de parteneriat Judeţul Mureş şi Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe 

Marinescu” Tîrnăveni vor avea următoarele roluri şi responsabilităţi:  

Judeţul Mureş: 

- Întocmirea Cererii de finanţare; 

- Semnarea Contractului de finanţare; 

- Respectarea prevederilor Contractului de finanţare; 

- Asigurarea managementului proiectului;  

- Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică; 

- Semnarea contractelor pentru serviciile/lucrările în cadrul proiectului; 

- Monitorizarea contractelor încheiate în cadrul proiectului; 

- Recepţia dotărilor/echipamentelor; 

- Asigurarea vizibilităţii proiectului; 

- Asigurarea cashflow-ului necesar implementării în bune condiţii a proiectului; 

- Păstrarea şi arhivarea documentelor aferente proiectului 

 

Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni: 

- Contribuţia la întocmirea Cererii de finanţare prin completarea informaţiilor 

referitoare la Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni; 

- Contribuţia la întocmirea dosarului de finanţare prin punerea la dispoziţia Liderului 

de proiect a anexelor solicitate prin ghidul solicitantului;  

- Participarea la managementul proiectului prin persoanele desemnate în unitatea de 

implementare a proiectului, în baza atribuţiilor stabilite în Cererea de finanţare, 

după cum urmează: 
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-  Participarea la organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică prin:  

- întocmirea caietelor de sarcini şi/sau a fişelor tehnice ale dotărilor/echipamentelor ce 

se vor achiziţiona, 

- sprijinirea liderului de proiect în pregătirea documentaţiilor de atribuire,  

- sprijinirea liderului de proiect în întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de 

clarificări la documentaţiile de atribuire,  

- participarea în cadrul comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului 

având ca obiect achiziţionarea de  dotări/echipamente; 

-  Monitorizarea contractelor încheiate în cadrul proiectului; 

-  Participarea în comisiile de recepţie ale dotărilor/echipamentelor achiziţionate; 

-  Întocmirea documentaţiilor/dosarelor tehnice şi obţinerea autorizaţiilor CNCAN 

pentru dotările/echipamentele care necesită o asemenea autorizaţie; 

-  Asigurarea vizibilităţii proiectului; 

-  Asigurarea resurselor necesare operării şi întreţinerii dotărilor/echipamentelor 

achiziţionate după finalizarea proiectului;  

-  Păstrarea şi arhivarea documentelor aferente proiectului, gestionate de Spitalul 

Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni; 

Având în vedere cele de mai sus, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre anexat. 

 

Director 

Băţaga Valer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit: Călbază Ioan 

Verificat: Şef serviciu Suciu Călin 
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RAPORT  

privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri europene a 

proiectului <<Dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal „Dr. 

Gheorghe Marinescu” Târnăveni>> 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

expunerea de motive nr.22220/17.10.2018 și raportul de specialitate al  Direcției de 

Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte,  

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din  Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr.172/23.11.2017, 

am procedat la întocmirea prezentului raport, prin care precizăm următoarele: 

În temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit.”d” din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Județean Mureș exercită atribuții privind gestionarea serviciilor publice din 

subordine,  sens în care, potrivit alin.(5) lit.”a” pct.3 al aceluiași text de lege consiliul 

județean asigură în condițiile legii cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice 

de interes judeţean privind sănătatea.  

Din înscrisurile anexate proiectului de hotărâre reiese că, Spitalul Municipal  „Dr. 

Gheorghe Marinescu ”Tîrnăveni a solicitat Consiliului Județean Mureș aprobarea 

Studiului de oportunitate pentru dotarea ambulatoriului integrat al spitalului, 

respectiv încheierea unui parteneriat între Județul Mureș și Spital, în scopul depunerii 

spre finanțare și implementării în comun a proiectului. 

Prin strategia de dezvoltare a judeţului Mureş pentru perioada 2014-2020 din cadrul 

Planului de dezvoltare a judeţului Mureş, se are în vedere îmbunătăţirea accesului 

persoanelor vulnerabile la servicii de sănătate prin dezvoltarea unei infrastructuri 

sanitare adecvate, cu efectuarea unor investiţii pentru îmbunătăţirea dotării cu 

aparatură medicală de înaltă performanţă a unităţilor cu profil medical din judeţ. 

Prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, se organizează, printre altele, apeluri 

de proiecte în cadrul Obiectului tematic 9 – Promovarea incluziunii sociale și 

combaterea sărăciei, 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 comunităţi”. 

În cazul infrastructurii pentru servicii de sănătate, s-a lansat apelul de proiecte pentru 

Obiectivul specific 8.1 „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și 
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a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”  Operaţiunea A – 

Ambulatorii. 

Potrivit Ghidului solicitantului, Operațiunea A este dedicată investițiilor de tipul 

reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii ambulatoriilor, 

inclusiv a celor provenite din reorganizarea/raţionalizarea spitalelor mici, 

ineficiente, investiții ce vor contribui la accesul sporit la servicii de îngrijire medicală 

primară a persoanelor sărace şi celor din zonele cu acces redus. 

Prin urmare, în vederea accesării fondurilor europene nerambursabile puse la 

dispoziţie în cadrul acestei axe de finanţare, Spitalul Municipal „Dr.Gheorghe 

Marinescu” Tîrnăveni a elaborat documentația constând în Studiul  de oportunitate 

având ca obiect dotarea ambulatoriului integrat al acestei unităţi sanitare.  

Potrivit Ghidului Solicitantului, beneficiarii acestui program pot fi unitățile 

administrativ teritoriale sau unitățile administrativ teritoriale în parteneriat cu 

unitățile sanitare publice cu personalitate juridică proprie, care au în componență 

unul sau mai multe ambulatorii. 

În acest sens, prin acordul de parteneriat supus aprobării - anexă la proiectul de 

hotărâre, sunt stabilite drepturile și obligațiile părților, contribuția fiecărei părți la 

cofinanțarea cheltuielilor totale, precum și responsabilitățile ce revin părților în 

implementarea activităților aferente proiectului,pe durata de valabilitate a 

contractului de finanțare. 

Analizând clauzele acordului de parteneriat, apreciem că acestea respectă și reflectă 

dispozițiile legale referitoare la competenţele şi atribuţiile legale ale celor doi 

parteneri, precum şi cerinţele Ghidului solicitantului în considerarea căruia a fost 

elaborat, sens în care poate fi însușit ca atare. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art.81-82, coroborat cu art. 30 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si 

completările ulterioare. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, în considerarea prevederilor art.91 alin.(1) 

lit.”d”, coroborate cu cele ale alin.(5) lit.”a” pct.3 din Legea nr.215/2001, apreciem 

că proiectul de hotărâre pentru aprobarea unor demersuri pentru realizarea din 

fonduri europene a proiectului ”Dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal 

”Dr. Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni”, poate fi supus dezbaterii şi aprobării plenului 

Consiliului Judeţean Mureş. 
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