
 
PROIECT  

          
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea modificării bugetului proiectului 

„Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului 
Județean de Urgență Buzău” 

 
 

Consiliul Judeţean Buzău, 
Având în vedere:  

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a proiectului de 
hotărâre înregistrat sub nr. 2984/17.02.2021; 

- raportul managerului proiectului „Dotarea Ambulatoriului de Specialitate 
Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău”, înregistrat sub 
nr.2985/17.02.2021 ; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe proiectul 
de hotărâre; 

- Contractul de finanţare nr.4593/10645/22.07.2019 perfectat între Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și  Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Est Brăila și Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ - 
Teritorială Județul Buzău și Spitalul de Urgență Buzău, condus și reprezentat 
de UAT Județul Buzău,  

- Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 234/12.10.2018 pentru aprobarea 
promovării proiectului „Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat 
Spitalului Județean de Urgență Buzău” în cadrul Programului Operațional  
Regional 2014-2020, 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 comunități, Obiectivul specific 8.1,  Operațiunea A – Ambulatorii. 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 173 alin. 1 lit. „d”, alin. 5 lit. „c” și art. 182 alin. 1 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1.(1) Se aprobă majorarea bugetului proiectului „Dotarea 
Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău”, 
de la 10.696.171,46 lei (inclusiv TVA), la 10.722.977,67 lei (inclusiv TVA), cu 
suma de 26.806,21 lei (inclusiv TVA) cu titlul de cheltuieli neeligibile. 



 
 
 

              (2) Bugetul aprobat conform alin.1 este precizat în Anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre și înlocuiește anexa nr.3 la H.C.J 
nr. 234 din 12 octombrie 2018. 

 
          Art. 2. În baza art.1, se aprobă asumarea de către Județul Buzău prin 
Consiliul Județean Buzău a următoarelor responsabilități financiare: 
 
          -cota de cofinanțare de 2% din valoarea eligibilă a proiectului (de 
10.696.171,46 lei), respectiv suma de 213.923,43 lei (inclusiv TVA); 
          -cheltuieli neeligibile ale proiectului în sumă de 26.806,21 lei; 
          -cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului, 
pentru implementarea acestuia în condiții optime. 
 
          Art. 3. Pe data prezentei, art. 4 alin. 1 și art. 5 al Hotărârii Consiliului 
Județean Buzău nr. 234/12.10.2018 se modifică corespunzător, celelalte 
prevederi rămânând neschimbate. 

 
 Art. 4. Direcţia Economică, Direcţia de Dezvoltare Regională şi celelalte 

direcţii din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 Art. 5. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, autorităţilor şi instituţiilor 
interesate precum şi publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Buzău. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE–EMANOIL NEAGU 
 
 

                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,     

 
                                  MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
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                                                                                                                                                                            Anexa  

                                                                                                                                                                la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. ......./..................      

 

 

BUGETUL PROIECTULUI  

„Dotarea Ambulatoruiului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău”, Cod SMIS 126730 

 

ACTIVITATE SUBACTIVITATE CATEGORIE CHELTUIALĂ 
VALOARE  
TOTALĂ 

VALOARE 
TOTALĂ  

ELIGIBILĂ 

VALOARE 
TOTALĂ 
PUBLICĂ 

VALOARE ELIGIBILĂ 
NERAMBURSABILĂ DIN 

FEDR 

VALOARE ELIGIBILĂ 
NERAMBURSABILĂ DIN 

BUGETUL NAŢIONAL 

VALOAREA 
COFINANŢĂRII 

ELIGIBILE A 
BENEFICIARULUI 

VALOARE 
NEELIGIBILĂ 

INCLUSIV TVA 

        (lei) (lei) (lei) (lei) % (lei) % (lei) % (lei) 

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A.1 
Managementul 
proiectului 

A.1.1 
Managementul 
proiectului 
 

14 - cheltuieli pentru 
proiectare si 
asistenta tehnica 

45 – cheltuieli pentru 
consultanță 

0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 28,00 0,00 2,00 0,00 

A.2  
Informarea si 
publicitatea 
proiectului 

A.2.2  
Realizarea 
activitatii de 
informare si 
publicitate în 
cadrul proiectului 
 

8 - cheltuieli de 
informare, 
comunicare si 
publicitate 

17 - cheltuieli de 
informare și 
publicitate pentru 
proiect, care rezultă 
din obligațiile 
beneficiarului 

19.040,00 19.040,00 19.040,00 13.328,00 70,00 5.331,20 28,00 380,80 2,00 0,00 

A.3  
Dotarea 
Ambulatoriului 
integrat 
Spitalului 
Judetean de 
Urgenta Buzau 

A.3.2 
Furnizare, montare 
si punere in 
functiune dotari 
pentru 
Ambulatoriul 
Integrat Spitalului 
Judetean de 
Urgenta Buzau 
 

15 - cheltuieli pentru 
investiția de bază 

54 - cheltuieli cu 
dotările (utilaje, 
echipamente cu și 
fără montaj, dotări) 

10.676.022,67 10.649.216,46 10.649.216,46 7.454.451,52 70,00 2.981.780,61 28,00 212.984,33 2,00 26.806,21 

A.4 
Consultanță 
proiect 

A.4.2  
Realizare 
consultanță proiect 

14 - cheltuieli pentru 
proiectare și 
asistență tehnică 

45 - cheltuieli pentru 
consultanță 

27.915,00 27.915,00 27.915,00 19.540,50 70,00 7.816.20 28,00 558.30 2,00 0,00 

 
TOTAL 

 
10.722.977,67 

 
10.696.171,46 

 
10.696.171,46 

 
7.487.320,02 

 
70,00 

 
2.994.928,01 

 
28,00 

 
213.923,43 

 
2,00 

 
26.806,21 

 
 

Președinte, 
 

Petre - Emanoil NEAGU 



 
 
 

    CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
PROIECT „Dotarea Ambulatoriului de  
     Specialitate Integrat Spitalului  
     Județean de Urgență Buzău” 
         Nr. 2985/17.02.2021 
 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării 

bugetului proiectului „Dotarea Ambulatoriului de 
Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență 

Buzău” 
 
 

 
Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Buzău a aprobat prin 

Hotărârea nr. 234/12.10.2018 proiectul „Dotarea Ambulatoriului de 
Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău” în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2014-2020, 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 comunități, Obiectivul specific 8.1,  
Operațiunea A – Ambulatorii.Contract de finanţare nr. 4593/10645/22.07. 

Valoarea totală contractată a proiectului este de 10 696 171,46 lei, din 
care contribuţia Consiliului Judeţean Buzău (2% - cheltuieli eligibile) este de 
213.923,43 lei. 

Conform Programului de achiziţii publice al proiectului şi prevederilor 
legale în vigoare, s-a desfăşurat au fost derulate activități specifice de achiziție 
publică de dotări, procedura fiind împărțită pe 10 loturi – în funcție de 
natura/tipul echipamentelor medicale și nemedicale.  

Pentru echipamentele electronice ce fac obiectul Lotului 2 și 
echipamentele IT ce fac obiectul Lotului 3, nu au fost depuse oferte și în 
consecință aceste loturi nu au fost fi atribuite. 

Valoarea inițială estimată a celor două loturi a fost  de 52.873,51 lei 
(valoarea include TVA). 

Având în vedere: 
- evoluția pieței în ultimii doi ani, în domeniul tehnologic;  
 
 
 



 
 
 
- majorarea cursului leu/euro (curs BNR 11.10.2018, 1 euro = 4.6674 lei față 
de curs BNR 09.02.2021 1 euro = 4.8745 lei), aspecte puse în evidență 
conform precizările Notei de fundamentare nr. 2527/10.02.2021 transmisă de 
către SC  Gliese Consulting SRL - în calitate de prestator servicii de consultanță 
și asistență tehnică de specialitate pentru organizarea procedurii de achiziție 
publică de dotări în cadrul proiectului  „Dotarea Ambulatoriului de Specialitate 
Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău”, pentru desfăşurarea 
corespunzătoare a activităţilor proiectului este necesară majorarea valorii 
estimate a celor două loturi menționate, după cum urmează: 
-  Lotul 2 – de la valoarea inițială de 29.620,24 lei, la valoarea de 39.524,40 
lei 
 - Lotul 3 – de la valoarea inițială de 23.253,30 lei, la valoarea de 40.155,36 
lei. 
 Întrucât suma nerambursabilă contractată a proiectului nu poate fi 
suplimentată, este necesară ca suplimentarea bugetului proiectului (urmare a 
actualizarea valorii celor două loturi menționate) să fie realizată din bugetul 
propriu al UAT Județul Buzău. 

În consecinţă, se propune modificarea bugetului proiectului, ca urmare 
a majorării Liniei bugetare/Categoriei 15 - cheltuieli pentru investiția de bază, 
Subcategoria 54 - cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, 
dotări), după cum urmează:  
- valoarea totală a proiectului: de la valoarea totală aprobată de 
10.696.171,46 lei (inclusiv TVA), la valoarea totală de 10.722.977,67 lei 
(inclusiv TVA); 
- contribuția proprie: de la valoarea aprobată de 213.923,43  lei (inclusiv TVA), 
la valoarea de 240.729,64 (inclusiv TVA), din care:  

• 213.923,43 lei (inclusiv TVA) - cofinanţarea costurilor eligibile ale 
proiectului în procent de 2% din valoarea totală a acestora; 

• finanţarea integrală a costurilor neeligibile ale proiectului în valoare de 
26.806,21 lei (inclusiv TVA), faţă de valoarea aprobată 0,00 lei; 

- finanţarea cheltuielilor conexe care apar în implementarea proiectului. 
 

Această propunere de modificare a bugetului proiectului şi a 
responsabilităţilor financiare ale UAT Județul Buzău este necesară pentru 
derularea achizițiilor publice avute în vedere în cadrul proiectului și pentru 
atingerea obiectivelor asumate prin contractul de finanțare. 

 
  
 
 

Manager proiect 
 

Liliana NICOLAE 
 
 
 



 
 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
           PREŞEDINTE 
   Nr. 2984/17.02.2021 
 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării 

bugetului proiectului „Dotarea Ambulatoriului de 
Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență 

Buzău”” 
 
 

Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Buzău a aprobat, prin 
Hotărârea nr.234/12.10.2018, proiectul „Dotarea Ambulatoriului de 
Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău” în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2014-2020, 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 comunități, Obiectivul specific 8.1,  
Operațiunea A – Ambulatorii. Pentru acest proiect s-a perfectat contractul de 
finanţare nr. 4593/10645/22.07.2019. 

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă dotarea cu aparatură 
medicală a Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de 
Urgență Buzău, într-o perioadă de 24 de luni, pentru a facilita stabilirea unui 
diagnostic precis și rapid și a unui tratament adecvat.  

În vederea atingerii acestui obiectiv au fost derulate activități specifice 
de achiziție publică de dotări, procedura fiind împărțită pe 10 loturi – în funcție 
de natura/tipul echipamentelor medicale și nemedicale.  

Pentru echipamentele electronice ce fac obiectul Lotului 2 și 
echipamentele IT ce fac obiectul Lotului 3, nu au fost depuse oferte și în 
consecință aceste loturi nu au fost fi atribuite. 

Având în vedere: 
- evoluția pieței în ultimii doi ani, în domeniul tehnologic;  
- majorarea cursului leu/euro (curs BNR 11.10.2018, 1 euro = 4.6674 lei față 
de curs BNR 09.02.2021 1 euro = 4.8745 lei), aspecte puse în evidență 
conform precizările Notei de fundamentare nr. 2527/10.02.2021 transmisă de 
către SC  Gliese Consulting SRL - în calitate de prestator servicii de consultanță 
și asistență tehnică de specialitate pentru organizarea procedurii de achiziție 
publică de dotări în cadrul proiectului  „Dotarea Ambulatoriului de Specialitate 
Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău”, pentru desfăşurarea 
corespunzătoare a activităţilor proiectului este necesară majorarea valorii 
estimate a celor două loturi menționate, după cum urmează: 
 



 
 
 
 
-  Lotul 2 – de la valoarea inițială de 29.620,24 lei, la valoarea de 39.524,40 
lei, 
 - Lotul 3 – de la valoarea inițială de 23.253,30 lei, la valoarea de 40.155,36 
lei. 
 Cheltuielile neeligibile în sumă de 26.806,21 lei reprezintă diferența de 
estimare valoare menționată anterior, în condițiile menținerii sumei eligibile 
prevăzute în bugetul inițial aprobat. 

În consecință, în cazul atribuirii contractelor de achiziții publice pentru 
cele două loturi, peste valoarea eligibilă de 44.431,55 lei, diferența de 
26.806,21 lei va fi cheltuială neeligibilă, susținută din bugetul propriu al 
Județului Buzău.    

Prin urmare, susţin adoptarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE–EMANOIL NEAGU 
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