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HOTĂRÂREA NR.402 
privind aprobarea  proiectului  “Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de 

infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Husi”, in 

vederea finantarii acestuia in cadrul  Planului Național de Redresare si Reziliență - 

Componenta C12 – Sănătate - Investiția   I 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice- 

Investiția specifica I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții 

nosocomiale , apelul de proiecte MS-0024,  si aprobarea   cheltuielilor legate de proiect 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Huşi, județul Vaslui; 

            Având în vedere: 

• Referatul Biroului Managementul Proiectelor, Integrare Europenă și 

Relații Internaționale nr.38103/23.11.2022 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huși nr. 

38104/23.11.2022 privind privind aprobarea  proiectului  “Echipamente 

și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în 

cadrul Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Husi”, in vederea 

finantarii acestuia in cadrul  Planului Național de Redresare si 

Reziliență - Componenta C12 – Sănătate - Investiția   I 2. Dezvoltarea 

infrastructurii spitalicești publice- Investiția specifica I2.4. Echipamente 

și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale , apelul de 

proiecte MS-0024,  si aprobarea   cheltuielilor legate de proiect 

• Raportul de specialitate al Biroului Managementul Proiectelor, Integrare 

Europenă și Relații Internaționale nr.38105/23.11.2022; 

• Raport de specialitate al Directorului economic nr.38221 din 24.11.2022 

; 

• Avizul nr.411 din 24.11.2022 al Comisiei juridice de disciplină, pentru 

administrație publică locală, apărare ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenești; 

• Avizul nr.265 din 24.11.2022 al Comisiei de studii, prognoze și programe 

economico-sociale, buget, finanțe, privatizare, servicii publice și comerț; 

• Avizul nr.178 din 24.11.2022 al Comisiei pentru invatamant, culte, 

cultura, tineret, turism, sanatate, munca, protectie sociala, protectia 

copilului, familie; 
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• Avizul nr.58 din 24.11.2022 al Comisiei de comunicare, integrare 

europeană, relații cu alte comisii locale sau organisme similare, relații 

externe. 

În conformitate cu prevederile art.129 alin(2) lit.b) si alin (4) lit. e)din Ordonanța 

de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completariler 

ulterioare; 

În temeiul art.139 alin(3)lit.e) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificarile si completariler ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE : 

 

       ART.1. Se aprobă proiectul “Echipamente și materiale destinate reducerii 

riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Municipal Dimitrie Castroian 

din Husi”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planul Național de Redresare si 

Reziliență - Componenta C12 – Sănătate – Investiția 1 2. Dezvoltarea infrastructurii 

spitalicești publice- Investiția specifica I2.4. Echipamente și materiale destinate 

reducerii riscului de infecții nosocomiale , apelul de proiecte MS-0024. 

 

      ART.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului, “Echipamente și materiale 

destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Municipal 

Dimitrie Castroian din Husi”, în cuantum de 11.256.742,64 lei (inclusiv TVA).din care 

suma de 9.459.447,60 lei  fara TVA  , acordata prin PNRR, si suma de 1.797.295,04  lei 

TVA,   suportata de la Bugetul de Stat  din bugetul coordonatorului de reforme si/sau 

investitii pentru Componenta 12 , Sanatate  12 Dezvoltarea infrastructurii spitalicești 

publice in conformitate cu legislatia in vigoare, Subinvestitia 12.4 Echipamente și 

materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale,  in conformitate cu 

legislatia in vigoare ( pentru beneficiarii fara drept de deducere a TVA). 

 

       ART.3. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului “Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de 

infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Husi”, 

pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.. 

 

       ART.4.Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului 

“Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în 

cadrul Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Husi”. 

 

       ART.5. Se certifică valorile de Rata infecțiilor nosocomiale:2,1%-2019. Rata 

infecțiilor Clostridium difficile:18,5%-2019. Rata infecțiilor microorganisme 

MDR:2,3% -2019. Numărului de probe analizate de microbiologie:2202-2019.  Gradul 

de ocupare al unității sanitare 65,92%-2019, prevăzută în  Anexa 1 – cererea de 

finanțare în conformitate cu <Raportări oficiale> aferente anului de referință 2019. 

 

 

 



 

        ART.6 Se aprobă  Acordul de parteneriat între UAT Municipiul Husi si Spitalul 

Municipal Dimitrie Castroian din Husi pentru depunerea si implementarea proiectului 

“Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în cadrul 

Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Husi” în cadrul Planul Național de 

Redresare si Reziliență - Componenta C12 – Sănătate - Investiția  1 2. Dezvoltarea 

infrastructurii spitalicești publice- Investiția specifica I2.4. Echipamente și materiale 

destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale I2, apelul de proiecte MS-0024, 

prezentat in anexa 1  .   

 

           ART.7. Se aproba Nota Justificativa pentru  fundamentarea realizarii proiectului 

“Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în cadrul 

Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Husi” în vederea finanțării acestuia în 

cadrul Planul Național de Redresare si Reziliență - Componenta C12 – Sănătate – 

Investiția 1 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice- Investiția specifica I2.4. 

Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, apelul de 

proiecte MS-0024, prezentata in anexa 2. 

 

        ART.8. Se împuternicește domnul dr.Popa Bogdan Vasile ,   manager al Spitalului 

Municipal Dimitrie Castroian Husi , solicitant al finantarii proiectului ” Echipamente 

și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului 

Municipal Dimitrie Castroian din Husi”.  să semeneze toate actele necesare şi 

contractul de finanţare în numele Spitalului Municipal Dimitrie Castroian Husi  şi al 

Partenerului. 

 

        ART.9. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul 

municipiului Husi. 

 
 

                                                                                                         HUŞI  ,  24 noiembrie  2022                                                                            
 

    PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                                                 Contrasemnează pentru legalitate , 

           Toma Cătălina Tania                                                                          Secretar general ,  

                          jr.Monica Dumitrașcu 

 

 
 


