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     R O M Â N I A  
JUDEŢUL BACĂU  

MUNICIPIUL ONEŞTI  
CONSILIUL LOCAL  

 
 
 

H O T Ă R Â R  E  
privind aprobarea proiectului „Registrul de Chirurgie Cardiovasculară (RCC)” 

 
 

Consiliul Local Oneşti, întrunit în şedinţa ordinară în ziua de 12 decembrie 2011; 
 

Având în vedere : 
 

 adresa nr.19728/02.12.2011 a Spitalului Municipal Oneşti, înregistrată la Primăria 
Municipiului Oneşti nr.26606/2.12.2011; 

 proiectul „REGISTRUL DE CHIRURGIE CARDIOVASCULARĂ (RCC)” depus de 
Institutul de boli cardio-vasculare « Prof. Dr.George I.M. Georgescu » Iaşi, în calitate 
de Lider, împreună cu Spitalul Municipal Oneşti şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Tg.Mureş, în calitate de Parteneri; 

 Ghidul Solicitantului pentru operaţiunea 3.2.4 – „Susţinerea implementării de soluţii de 
e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”- la nivel 
central; 

 Expunerea de motive a Primarului Municipiului Oneşti – ing. Emil Lemnaru, Raportul 
de specialitate al Serviciului de integrare europeană, implementare proiecte şi 
dezvoltare urbană şi Avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat;  

 Hotărârea Consiliului Local nr.43/2010 privind aprobarea protocolului pentru predarea 
– preluarea de către Consiliul Local Oneşti a bunurilor şi managementului asistenţei 
medicale din cadrul Spitalului Municipal Oneşti; 

 art. 35 şi art. 44 din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi 
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 
În temeiul art.36, alin.6, lit.a), pct.3, art.36, alin.7, lit.a) şi al art.45 din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale, Republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
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H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1 – Se aprobă proiectul „Registrul de Chirurgie Cardiovasculară (RCC)” depus 

de Institutul de boli cardio-vasculare « Prof. Dr. George I.M. Georgescu » Iaşi, în calitate de 
Lider, împreună cu Spitalul Municipal Oneşti şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tg.Mureş, 
în calitate de Parteneri, în cadrul apelului de proiecte POS CCE 3.2.4. « Susţinerea 
implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este 
necesar ». 

 
Art.2 –  Se aprobă valoarea totală a proiectului „Registrul de Chirurgie Cardiovasculară 

(RCC)” de 7.591.836,74 lei din care: 6.000.000,00 lei reprezintă valoarea eligibilă 
nerambursabilă, 122.448,98 lei reprezintă cofinanţarea proprie, iar suma de 1.469.387,76 lei 
reprezintă valoarea estimată a cheltuielii neeligibile (TVA). 

 
Art.3 –  Se aprobă asigurarea valorii totale a cofinanţării proprii a Spitalului Municipal 

Oneşti în sumă de 0 lei. 
 
Art.4 – Se împuterniceşte Primarul municipiului Oneşti cu ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 
 
Art.5 – Prezenta hotărâre se va comunica:  

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău; 
- Primarului Municipiului Oneşti;  
- Spitalului Municipal Oneşti 

 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Oprea Dănuţ 

 
 
 

          Contrasemnează,  
            Secretarul Municipiului,  
            Cons. jur. Daniel Spânu  

 
 
 
Nr.103 
din 12 decembrie 2011 
SD/JRS 
 
 


