
                                                                  ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
VATRA DORNEI 

 
  

HOTĂRÂRE 
Privind aprobarea PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT 
“Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Municipal Vatra Dornei” 

 
                              Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,  
                                    intrunit in sedinta  de indata  in data de  08 decembrie 2022 

          

            Având în vedere referatul de aprobare nr.37006/07.12.2022,  prezentat de primarul 
municipiului, Raportul de specialitate nr.37005/07.12.2022 al compartimentului de specialitate, 
precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
           Avand in vedere :PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ;Pilonul V: Sănătate 
și reziliență instituțională ;COMPONENTA: 12 – Sănătate;INVESTIȚIA: 2. Dezvoltarea 
infrastructurii spitalicești publice;Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate 
reducerii riscului de infecții nosocomiale; 
       În conformitate cu prevederile art.41, 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice 
locale;art.5 alin.(3) si alin.(4), art.7 alin.(2), (4), (5) si (6), art.12 alin.(1) din HG nr.907/2016 
privindprivind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; art.3 din HG 
nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din 
fonduri publice; 
               În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.”d”, alin.(4), lit. d),  art. 139, alin. (1), (3), lit. d) și 
196  alin. (1), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

 HOTĂRĂŞTE: 
 

       ART 1. Se aprobă proiectul “Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul 
Municipal Vatra Dornei” în vederea finanțării acestuia în cadrul Planul Național De Redresare 
Și Reziliență - Componenta C12 – Sănătate - Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești 
publice- I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, apelul 
de proiecte MS-0024. 
      ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Reducerea riscului de infecții 
nosocomiale în Spitalul Municipal Vatra Dornei” în cuantum de 14,445,381.04 lei 
(inclusiv TVA). 
     ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 0 lei, reprezentând achitarea tuturor 
cheltuielilor neeligibile ale proiectului. 
    ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 
“Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Municipal Vatra Dornei” pentru 
implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu al solicitantului. 
     ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării. 
    ART. 6. Se certifică valorile de Rata infecțiilor nosocomiale: 0.45% / Rata infecțiilor Clostridium 
dificile: 0.40% / Rata infecțiilor microorganisme MDR: 0% / Numărului de probe analizate de 
microbiologie: 347 /  Gradul de ocupare al unității sanitare 32.53%, prevăzută în  Anexa 1 – cererea 
de finanțare în conformitate cu <Raportări oficiale> aferente anului de referință 2021. 
   ART 7. Se împuternicește dl. IOAN VALENTIN STAN să semeneze toate actele necesare şi 
contractul de finanţare în numele SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI. 
   ART 8. Se aproba  Studiul de oportunitate si indicatorii tehnico-economici ai investitiei: 
“Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Municipal Vatra Dornei” 
   ART 9. Se aprobă Acordul de parteneriat conform  anexei nr. 1 la prezenta hotărâre . 
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