ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
HOTĂRÂRE
pentru stabilirea unor măsuri prealabile depunerii unor cereri
de finanțare în cadrul POIM 2014-2020 Consolidarea
capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

Consiliul Judeţean Buzău;
Având în vedere:
- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a
proiectului de hotărâre, înregistrat la nr.7552/25.05.2020;
- raportul
Direcției
de
dezvoltare
regională
înregistrat
la
nr. 7553/25.05.2020;
- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe
proiectul de hotărâre;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău
anexate la hotărâre;
- prevederile Ghidului solicitantului aferent POIM 2014-2020, Axa
prioritară 9, Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei
cauzate de COVID – 19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de
gestionare a crizei sanitare COVID – 19,
În temeiul art. 173, alin.(1) lit. „f” şi art. 182 alin. (1) din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă elaborarea a două cereri de finanțare în cadrul POIM
2014-2020, Axa prioritară 9, Protejarea sănătății populației în contextul
pandemiei cauzate de COVID – 19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de
gestionare a crizei sanitare COVID – 19, după cum urmează:
a) Aplicant – Consiliul Județean Buzău pentru achizițiile de echipamente
medicale și materiale de protecție în beneficiul Spitalului Județean de
Urgență Buzău până la 01.06.2020 – proiect de tip A;
b) Aplicant – Consiliul Județean Buzău în parteneriat cu Direcția Generală
de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău – proiect de tip C pentru
achiziții efectuate până la 01.06.2020 dar și pentru achiziții care se vor
realiza după această dată, în mod centralizat;

Art.2. Se aprobă elaborarea de către Spitalul Județean de Urgență Buzău a
unei cereri de finanțare pentru achizițiile de echipamente medicale și materiale
de protecție realizate până la data de 01.06.2020 precum și pentru achizițiile ce
se vor realiza după această dată – proiect de tip A în cadrul aceluiași Program.
Art.3. Direcția de dezvoltare regională, Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Buzău și Spitalului Județean de Urgență Buzău vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea
hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, instituțiilor publice nominalizate,
precum şi publicarea pe site–ul Consiliului Judeţean Buzău.

PREŞEDINTE,
PETRE – EMANOIL NEAGU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ

Nr. 84
BUZĂU, 28 MAI 2020
Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru” - voturi „împotrivă”,
- abţineri de cei 33 consilieri judeţeni prezenţi.
(Domnii consilieri județeni Rotaru Eduard și Zoican Adrian nu participă la vot fiind sub incidenţa
art. 228 alin. (1) lit. „a” și respectiv lit. „e” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ).

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
Nr. 7552/25.05.2020

REFERAT
la proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri
prealabile depunerii unor cereri de finanțare în cadrul POIM
2014-2020 Consolidarea capacității de gestionare a crizei
sanitare COVID-19
Apelul de proiecte lansat în cadrul POIM 2014-2020 este apel de proiecte
necompetitiv cu depunere continuă, în limita bugetului alocat, deschis pentru
perioada de depunere a cererilor de finanțare 15.05 – 30.09.2020.
Analizând prevederile Ghidului solicitantului, din punct de vedere al
criteriilor de eligibilitate, propunem elaborarea de către Consiliul Județean Buzău
a două cereri de finanțare, una în calitate de aplicant principal și una în
parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
ca furnizor de servicii sociale.
Spitalul Județean de Urgență Buzău va formula cerere de finanțare în
calitate de aplicant.
Obiectul tuturor cererilor de finanțare va fi reprezentat de achizițiile
realizate până la momentul depunerii cererilor sau/și care urmează a fi realizate
de către solicitanți ulterior, dar numai până la sfârșitul anului 2020.
Pentru proiectele de tip A, prevăzut la art. 1 lit. „a” și art. 2 din proiectul
de hotărâre valoarea maximă eligibilă este de maxim 10 milioane euro, iar pentru
proiectul tip C prevăzut la art. 1 lit. „b” valoarea maximă eligibilă este de 3
milioane euro.
Aprobarea acestor cereri de finanțare ar fi un dublu avantaj: recuperarea
cheltuielilor efectuate din bugetul Județului Buzău pentru prevenirea și
combaterea COVID – 19 precum și finanțarea din fonduri europene a unor noi
achiziții în acest scop.
Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma inițiatorului.

PREŞEDINTE,
PETRE – EMANOIL NEAGU

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
Direcţia de dezvoltare regională
Nr. 7345/20.05.2020

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri
prealabile depunerii unor cereri de finanțare în cadrul POIM
2014-2020 Consolidarea capacității de gestionare a crizei
sanitare COVID-19

Proiectul de hotărâre inițiat reglementează, conform prevederilor Ghidului
solicitantului, demersurile care urmează a fi realizate din punct de vedere al
aplicanților dar și al necesarului ulterior datei de 01.06.a.c.
Specialiștii din Consiliul Județean Buzău și celelalte două instituții publice
pregătesc deja datele și elementele necesare pentru cele trei cereri de finanțare
astfel încât acestea să fie finalizate și depuse în cel mai scurt timp.
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