ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

PROIECT

HOTARARE
privind: aprobarea activitatilor cu
managementul §i implementarea
echipamente a bazelor operationale
Regiunea Sud - Vest Oltenia"
implementarea proiectului

care va fi implicat judetul V&lcea in
proiectului
.Jmbunatatirea dotarii cu
pentru interventii in sltuatli de urqenta in
§i a contrlbutiei judetului Valcea la

Consiliul Judetean Valcea. lntrunit In sedinta din data de
2009, la
care participa un nurnar de
consilieri judeteni din nurnarul total de 32 In functie.
Avand In vedere Expunerea de motive a Presed intelui Consiliului Judetean
Valcea inreqistrata sub nr. 1972 din 17.02.2009;
Luand In considerare Raportul de specialitate al Directiei Programe si Relatii
Externe nr. 1973 din 17.02.2009 si avizele cornisiilor de specialitate;
In conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1), alin . (2), alin. (3) si alin. (6) din
Ordonanta Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor
structurale, a prefinantarf ~i a cofinantarii alocate de la bugetul de stat , inclusiv din
Fondul National de Dezvoltare, In bugetul institutiilor implicate In gestionarea
instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul converqenta, cu
rnodificarile si completarile ulterioare, ale art .35 alin. (3) si alin. (4) din Legea nr.
273/2006 privind finantele publice locale, cu rnodificarile si cornpletarile ulterioare,
precum si ale art. 11 alin. (2) si art. 91 alin. (1) litera lib" din Legea adrninlstratiei
publice locale nr. 215/2001, republicata, cu rnodificarile ~i cornpletarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 97 din Legea adrninistratiei publice locale
nr.215/2001, republicata , cu rnoditicarile si cornpletarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1 - Se aproba activitatile cu care va fi implicat judetul Valcea tn
managementul ~i implementarea proiectului .Imbunatatirea dotarii cu echipamente a
bazelor operationale pentru interventii In situatii de urqenta ln Regiunea Sud - Vest
Oltenia", care se dAepune spre finantare tn cadrul Programului Operational Regional,
Axa prioritara 3 - lrnbunatatirea infrastructurii sociale , Domeniul de interventie 3.3 
Irnbunatatirea dotarii cu echiparnente a bazelor operationale pentru interventii ln
situatii de urqenta, prevazute ln Anexa care face parte inteqranta din prezenta
Hotarare.
Art. 2 - Se aproba suma de 47 .625,77 Euro, reprezentand cofinantarea
cheltuielilor eligibile aferente proiectului prevazut la art. 1.

Art. 3 - Se aproba cheltuielile neeligibile In cuantum de 5.707,32 Euro, precum
si TVA In valoare de 452.444,79 Euro, care se va rambursa tn conditiile legii.
Art. 4 - Se aproba resursele financiare necesare implernentarii activitatilor din
proiect pentru judetul Valcea pana la rambursarea ~i decontarea ulterioara a
acestora din instrumente structurale, toate eventualele depasiri ale bugetului
contractat, precum ~i sustenabilitatea proiectului pe 0 perioada de minim 5 ani de la
finalizarea acestuia.
Art. 5 - Managementul activitatilor proiectului care vizeaza judetul Valcea va fi
asigurat de personalul de specialitate al Directiei Programe ~i Relatii Externe din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Valcea.
Art. 6 - Secretarul Judetului Valcea, prin Compartimentul Cancelarie, va
comunica prezenta hotarare directillor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judetean Valcea pentru a aduce la Tndeplinire prevederile ei, Asociatiei
de Dezvoltare lntercornunitara Sud - Vest Oltenia, Consiliului Judetean Dolj - liderul
proiectului, Consiliului Judetean Gorj, Consiliului Judetean Mehedinti, Consiliului
Judetean Olt ~i va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judetean
Valcea, precum si tn Monitorul Oficial al Judetutui Valcea.

Prezenta hoterere a fost adoptata cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2)
lit. f) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea eamintstrettei publice locale nr.
215/2001 , reoublicete , cu moditicerite §i completetile ulterioere cu un numer de _ _
voturi pentru,
voturi tmpottive §i
ebtineti.

PRE~EDINTE,
~- I

Ion CiL A

Ramnicu Valcea,
I
Nr.
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2009

Anexa la Hotararea nr. - - - - - - - Aetivitatile eu eare judetul Valeea va fi implieat in managementul si
implementarea proieetului
Aetivitatea 1 - Numirea Unitatii de Implementare a Proieetului

In

vederea unei coordonari eficiente a activitatilor necesare irnplernentarii proiectului
va fi lnflintata 0 Unitate de Implementare a Proiectului (UIP) cu urrnatoarea
components: 1 Sef UIP (Manager de proiect), 5 Asistenti manager (cate unul din
partea fiecarui consiliu judetean), 5 Responsabili tehnici (cate unul din partea fiecarui
Inspectorat Judetean pentru Situatii de Urgen~a - IJSU), 1 Ofiter financiar, 5
Consilieri achizitii publice (cate unul din partea fiecarui consiliu judetean) si 1
Secretar.

Aetivitatea 2 - Contraetarea furnizorilor de eehipamente
Avand In vedere faptul ca echipamentele ce se doresc a fi achizitionate In cadrul
proiectului au caracteristici ~i specificatii tehnice diferite este posibil sa nu existe
furnizori care sa poata oferta toate tipurile de echipamente prevazute. Pentru a
simplifica procedura de achizitie, fara a aduce atingere principiilor achizitiilor publice,
achizitionarea acestor echipamente se va face prin licitatie deschisa pe loturi.

Aetivitatea 3 - Livrarea eehipamentelor si punerea lor in funetiune
S-a considerat necesara ca activitate separata Iivrarea echipamentelor datorita
perioadei de timp necesara realizarii avand In vedere faptul ca. este vorba de 0
licitatie pe loturi In care se pot Tncheia mai multe contracte de furnizare , cu termene
diferite de Iivrare.

Aetivitatea 4 - Seleetarea si instruirea personalului
Aceasta activitate se va desfasura In doua etape

~i

anume :

~

Selectarea personalului care va lucra cu echipamentele achizitionate ln cadrul
proiectului

~

Preqatirea propriu-zisa a personalului

Aetivitatea 5 - Informare si publieitate
Activitatea de asigurare a vlzibilitatii proiectului este obligatorie pentru proiectele
selectate prin Regio - Programul Operational Regional ~i cofinantate de Uniunea
Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Reqionala, beneficiarii Regio avand

obliqatia , conform prevederilor contractuale , de a promova faptul ca proiectele sunt
finantate de Uniunea Europeana ~i de Guvernul Rornaniei prin Programul
Operational Regional. Activitatea se va desfasura In conformitate cu prevederile
Manualului de Identitate Vizuala (pentru materialele de vizibilitate ale proiectului).
Activitatea 6 - Realizarea auditului
Auditarea proiectului se va face atat din punct de vedere financiar-contabil, cat si In
ceea ce priveste respectarea procedurilor de achizit» In vigoare ~i se va realiza pe
toata perioada de implementare a proiectului, din acest considerent fiind contractata
Inca de la inceputul implernentarii proiectului.
Activitatea 7 proiectului

Elaborarea rapoartelor $i cererilor de rambursare aferente

In cadrul acestei activitati vor fi elaborate toate rapoartele necesare implementarii
proiectului.

PRE~EDINTE,

~~
Ion CiLEA
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CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
- PRE~EDINTENr. 1972 din 17.02.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea activitatilor cu care va fi implicat
[udetul
V~Ucea
in
managementul
~i
implementarea
proiectului
"imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor , operationale pentru
lnterventli in sltuatli de urqenta in Regiunea Sud - Vest Oltenia" ~i a
contributiei judetului Valcea la implementarea proiectului

Prin Hotararea nr. 59 din 30 octombrie 2008 privind modificarea si
completarea Hotarani nr. 172 din 31.10.2007 a fost a fost aprobata asocierea
Judetului Valcea cu Judetele Dolj, Gorj, Mehedinti si Olt In vederea lnfiintarii
Asociatiei de Dezvoltare lntercornunitara Sud Vest Oltenia.
Scopul Asociatiei consta tn promovarea l?i realizarea proiectelor de
dezvoltare reqionala de interes comun tn domeniile: servicii sociale, transport,
mediu, turism, educatie, utilitati publice, resurse umane, cercetare - inovare,
adrninistratie, mediu de afaceri, dezvoltare durabila, ~ lnfratire institutionala,
cooperare teritoriala l?i competitivitate econornica.
Obiectivul principal al Asociatiei TI reprezinta irnbunatatirea sistemului
regional integrat pentru situatii de urqenta prin achizitionarea in comun a
echipamentelor pentru situatii de urqenta si furnizarea ln comun a serviciului
public de interventie tn situatii de urqenta, prin depunerea unui proiect In cadrul
Programului Operational Regional, Axa 3, Domeniul Major de lnterventie 3.3
.lrnbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii tn
situatii de urqenta"
Programul Operational Regional (POR) va sustine atingerea obiectivelor
strategice ale domeniului situatiilor de urgenta prin investitii Tn achizitionarea
de echipamente specifice, atat pentru dezvoltarea celor 8 baze operationale
regionale care vor lnlesni interventii integrate ln caz de dezastre sau accidente
(rutiere, etc .), cat si pentru imbunatatirea dotarii bazelor judetene existente, ln
functie de specificul diferitelor zone (expuse cutremurelor, inundatiilor, eroziunii).
Axa prioritara 3 "lmbunatatirea infrastructurii sociale" vizeaza crearea
premiselor necesare asiqurarii populatiei cu servicii esentiale, contribuind astfel
la atingerea obiectivului european al coeziunii economice l?i sociale, prin
imbunatatirea infrastructurii serviciilor de sanatate, educatie, sociaIe l?i pentru
siquranta publica In situatii de urqenta.
Obiectivul specific al domeniului major de interventie 3.3. 'II reprezinta
imbunatatlrea capacitatii de raspuns in sltuatil de urqenta la nivelul fiecarei
regiuni de dezvoltare prin reducerea timpului de interventie pentru acordarea
primului ajutor calificat ~i pentru interventll in sltuatli de urqenta,

Alocarea financiara orientativa pentru Domeniul de lnterventie 3.3
"Irnbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii In
situatii de urqenta" este de 99.506.701 Euro, din care 84.580.694 Euro din FEDR,
restul fiind reprezentat de co-finantarea nationala, din care 12.935.872 Euro din
bugetul de stat si 1.990.135 Euro din bugetele locale.
Pentru Regiunea Sud - Vest Oltenia fondul alocat pentru acest domeniu de
interventie este de 13.940.000 Euro.
In cadrul acestei oportunitati active de finantare , fara termen limita de
depunere a proiectelor, valoarea unui proiect trebuie sa fie cuprinsa lntre minim
10.000.000 lei si 50.000 .000 lei, respectiv aproximativ 3.000.000 Euro si 15. 000.000
potrivit grilei de verificare a eliqibilitatii din Ghidul solicitantului.
Consiliul Judetean Vatcea a initiat demersurile necesare elaborarii
docurnentatiilor afere~te proiectului "lmb;"natatirea dotarii cu echipamente a
bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta in regiunea Sud 
Vest Oltenia", care va avea ca principale activitati propuse urrnatoarele:
• achizitionarea de echipamente de specialitate :;;i echipamente de
cornunicatii aferente centrelor de cornanda :;;i control mobile, cu
respectarea prevederilor legale In domeniul achizitiilor publice;
• achizitionarea de mijloace de transport - autovehicule cu destinatia
specials cu respectarea prevederilor legale In domeniul achizitiilor
pub/ice;
• activitati de publicitate si informare;
• activitati de audit.
Pentru Baza operationala [udeteana V&lcea vor fi achizitionate:
• 4 autospeciale pentru lucru cu apa :;;i spurna ;
• 1 autospeciala de cercetare N.B.C.R. (nuclear, biologic, chimic,
radiologic);
• 1 autospeciala pentru descarcerari grele;
• 3 autospeciale complexe de interventie, descarcerare :;;1 acordarea
asistentei medicale de urqenta;
• 5 arnbulante de prim ajutor;
• 1 arnbulanta de reanimare.
Valoarea proiectului "lmbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor
operationale pentru interventii in situatii de urgenta in regiunea Sud - Vest
Oltenia" este de 11.573.699,44 Euro, la care se adauqa TVA In valoare de
2.199.003,02 Euro.
Avand In vedere ca procentul minim al contributlei proprii a solicitantului este
de 2% din valoarea totala eliqibila a proiectului, iar In acest proiect vor f implicate
toate cele cinci judete membre ale ADI Sud Vest Oltenia, propunem aprobarea
contributiei Consiliului Judetean Valcea pentru activitatile care vizeaza judetul Valcea
In valoare de 47.625,77 Euro.
Consiliul Judetean Valcea, In calitate de partener, va asigura si resursele
financiare care-i revin In vederea implernentarii optime a proiectului In conditiile
rarnbursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, indusiv
TVA In valoare de 452.444,79 Euro, toate celelalte cheltuieli neeligibile, precum si
sustenabilitatea proiectului pe 0 perioada de minim 5 ani, de la finalizarea proiectului.

Pentru plata TVA, potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) si (2) din Ordonanta
Guvernului nr. 29/2007, cu rnodificarile !?i cornpletarile ulterioare !?i ale art. 5 alin. (2)
din Ordonanta de Urqenta a Guvernului nr. 63/1999, cu rnodificanle !?i cornpletarile
ulterioare, Ministerul Finantelor Publice va repartiza tn bugetul beneficiarului sumele
reprezentand TVA, aferente cheltuielilor eligibile efectuate In cadrul proiectelor.
Implementarea proiectului va fi asiqurata de personalul de specialitate al
Directiei Programe !?i Relatii Externe din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judetean Valcea ,
Fata de cele aratate, propunem aprobarea activltatilor cu care va fi implicat
judetul Valcea ln managementul !?i implementarea proiectului "imbunatiltirea
dotilrii cu echipamente a baze/or operationa/e pentru interventii in situatii de
urgenta in regiunea Sud - Vest O/tenia" !?i contributiei judetului Valcea la
implementarea proiectului.
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CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
DIRECTIA PROGRAME ~I
RELATII EXTERNE
Nr. 1973 din 17.02.2009

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea activitatilor cu care ya fi implicat
judetul Valcea in managementul ~i implementarea proiectului .Jrnbunatatirea
dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru lnterventil in situatii de
urqenta in Regiunea Sud - Vest Oltenia" ~i a contributiei judetului Valcea la
implementarea proiectului

Axa prioritara 3 a Programului Operational Regional -"imbunatatirea
infrastructurii sociale" vizeaza crearea premiselor necesare asiqurarf populatiei
cu servicii esentiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii
economice si sociale, prin lmbunatatirea infrastructurii serviciilor de sanatate,
educatie , sociale si pentru siquranta publica In situatii de urqenta.
Irnbunatatlrea capacltatll de raspuns in situatil de rurgenta la nivelul fiecarei
regiuni de dezvoltare prin reducerea timpului de lnterventie pentru acordarea
primului ajutor calificat ~i pentru lnterventii in sltuattl de urqenta reprezinta
obiectivul principal al domeniului de interventie 3.3 - imhunatatirea dotarii cu
echipamente a haze/or operationa/e pentru interventii in situatii de urgenta.
Propunerea de aprobare a activitatilor cu care va fi implicat judetul Valcea ln
managementul ~i implementarea proiectului .Imbunatatirea dotarii cu echipamente a
bazelor operationale pentru interventii tn situatii de urqenta ln Regiunea Sud - Vest
Oltenia" ~i a contributiei judetului Valcea la implementarea proiectului este In
conformitate cu prevederile :
~

~

~

art. 5 alin. (1), alin. (2), alin. (3) ~i alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr.
29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale , a
prefinantarii ~i a cofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din
Fondul National de Dezvoltare, In bugetul institutiilor implicate ln
gestionarea instrumentelor structurale ~i utilizarea acestora pentru
obiectivul converqenta, cu rnodificarile si cornpletarile ulterioare;
art .35 alin . (3) si alin (4) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare;
art. 5 alin. (2) din Ordonanta de Urqenta a Guvernului nr. 63/1999, cu
privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Rornaniei de
catre Comunitatea europeans, precum si a fondurilor de cofinantare
aferente acestora, cu rnodificarile ~i cornpletarile ulterioare;

~

art. 11 alin. (2) si art. 91 alin. (1) litera lib" din Legea administratiei
publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile ~i completarile
ulterioare.
~ Strategia de realizare a Sistemului Integrat de Asistenta Medicala ~i
Tehnica de Urqenta Prespitaliceasa (SIAMTUP) In judetul Valcea 2007201, aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.
6/31.01.2007.
Fata de cele aratate, propunerea de aprobare a activitatilor cu care va fi
implicat judetul Valcea In managementul ~i implementarea proiectului
.lrnbunatatirea dotarii cu echiparnente a bazelor operationale pentru interventii In
situatii de urqenta In Regiunea Sud - Vest Oltenia" ~i a contributiei judetului Valcea
la implementarea proiectului" este In conformitate cu prevederile legale rnentionate.

Compartimentul Monitorizare Politici,
Strategii ~i Proiecte,
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