CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ

HOTĂRÂRE
privind modificarea Anexei 1 a Hotarârii Consiliului Județean Dolj
nr.139/29.07.2020 privind aprobarea proiectului „Creșterea capacității furnizorilor
publici de servicii de asistență socială pentru categoriile vulnerabile din județul
Dolj de gestionare a crizei sanitare COVID-19”
Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară;
având în vedere Referatul de aprobare nr. 29471/ 20.11.2020 al Direcţiei
Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanţare Internaţională,
raportul Serviciului juridic nr. 29605/23.11.2020, precum și avizul comisiilor de
specialiatate privind modificarea Hotarârii Consiliului Județean Dolj nr. 139 privind
aprobarea proiectului „Creșterea capacității furnizorilor publici de servicii de
asistență socială pentru categoriile vulnerabile din județul Dolj de gestionare a
crizei sanitare COVID-19”
Prevederile Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa
Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de
COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei
sanitare COVID-19,
În baza art.59 și 60 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative;
în temeiul art.173 alin. (1) lit. b) și d), alin (5) lit. q), art. 182 alin. (1) si art. 196
alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se modifică poziția 24 și se completează pozițiile 39 și 40 din Anexa nr.1
a Hotarârii Consiliului Județean Dolj nr.139/29.07.2020 privind aprobarea proiectului
„Creșterea capacității furnizorilor publici de servicii de asistență socială pentru
categoriile vulnerabile din județul Dolj de gestionare a crizei sanitare COVID-19”,
astfel:
a) Se modifică denumirea din coloana 2 a poziției 24 din Anexa nr.1 a H.C.J.
Dolj nr.139/29.07.2020 și va avea următorul cuprins Biocide pentru
dezinfectia suprafetelor semicritice;
b) Se completează coloana 5 a poziției 39 din Anexa nr.1 a H.C.J. Dolj
nr.139/29.07.2020 cu cifra 2;

c) Se completează coloana 4 a poziției 40 înscriindu-se Consiliul Județean
Dolj și coloana 5 a poziției 40 din Anexa nr.1 a H.C.J. Dolj
nr.139/29.07.2020 cu cifra 1;
Art.2. Anexa nr.1 a Hotarârii Consiliului Județean Dolj nr.139/29.07.2020
privind aprobarea proiectului „Creșterea capacității furnizorilor publici de servicii
de asistență socială pentru categoriile vulnerabile din județul Dolj de gestionare a
crizei sanitare COVID-19” se va actualiza cu modificările și competările prevăzute
la art.1, conform Anexei nr.1 a prezentei hotărâri.
Art.3. Celelate articole ale H.C.J Dolj nr.139/29.07.2020 ramân neschimbate.
Art.4. (1) Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și ale Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj vor a la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
(2) Un exemplar din prezenta hotarâre se va comunica Direcției Generale
de Asistență Socială si Protecția Copilului Dolj.
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Direcția Afaceri Europene, dezvoltare Regională,
Proiecte cu Finanțare Internațională
Nr. 29471/ 20.11.2020

PREŞEDINTE
Dorin - Cosmin Vasile

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotarârii Consiliului Județean Dolj
nr.139/29.07.2020 privind aprobarea proiectului „Creșterea capacității furnizorilor
publici de servicii de asistență socială pentru categoriile vulnerabile din județul
Dolj de gestionare a crizei sanitare COVID-19”
Consiliul Judeţean Dolj, în parteneriat cu DGASPC Dolj și unitățile medico-sociale
din județul Dolj (UMS Amărăștii de Jos, UMS Bechet, UMS Brabova, UMS Cetate,
UMS Melinești, UMS Plenița și UMS Sadova) a depus spre finanțare proiectul
„Creșterea capacității furnizorilor publici de servicii de asistență socială pentru
categoriile vulnerabile din județul Dolj de gestionare a crizei sanitare COVID-19”,
în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9
Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19,
Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID19.
Proiectul vizează investiţiile necesare pentru consolidarea capacităţii de reacţie la
criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2.
Prin proiect se vor achizitiona echipamente de protectie medicala pentru
institutiile de mai sus, respectiv: maști medicale, mănuși medicale de unică folosință,
viziere de protecție, ochelari de protecție, combinezoane, halate de unică folosință,
botosi și bonete de unică folosință, biocide precum și soluții necesare asigurării igienei
și dezinfecției si vor fi decontate costurile aferente achizițiilor pentru echipamente de
protecție folosite în combaterea crizei sanitare, cauzată de virusul COVID-19, care au
fost angajate și plătite începând cu data de 01.02.2020 de către DGASPC.
Pentru proiectele finanţate în cadrul apelului de mai sus, se asigură finanțarea
integrală a cheltuielilor eligibile, respectiv vor fi decontate 100% din FEDR. Astfel,
având în vedere principiul rambursării sumelor eligibile cheltuite de beneficiari,
contribuţia finală a acestora va fi 0%.

Prin H.C.J. Dolj nr.139/29.07.2020 a fost aprobat proiectul „Creșterea capacității
furnizorilor publici de servicii de asistență socială pentru categoriile vulnerabile
din județul Dolj de gestionare a crizei sanitare COVID-19” și indicatorii fizici ai
investiției conform Anexei 1, parte integrantă a acestei hotărâri.
Dintr-o eroare de redactare pozițiile 24,39 și 40 ale acestei anexe au fost scrise
eronat, respectiv la pozitia 24 s-a scris eronat suprafața pentru care se utilizeaza
biocidele, iar l pozitiile 39 și 40 au fost omise să se încrie denumiri, respectiv numărul
cantității.
Ca umare, este necesar ca pozitiile nr. 24, 39 și 40 ale Anexei nr.1 a H.C.J. Dolj
nr.139/29.07.2020 privind proiectul „Creșterea capacității furnizorilor publici de
servicii de asistență socială pentru categoriile vulnerabile din județul Dolj de
gestionare a crizei sanitare COVID-19” să fie mmodificate și completate , astfel:
d) Se modifică denumirea din coloana 2 a poziției 24 din Anexa nr.1 a H.C.J. Dolj
nr.139/29.07.2020 și va avea următorul cuprins Biocide pentru dezinfecția
suprafețelor semicritice;
e) Se completează coloana 5 a poziției 39 din Anexa nr.1 a H.C.J. Dolj
nr.139/29.07.2020 cu cifra 2;
f) Se completează coloana 4 a poziției 40 înscriindu-se Consiliul Județean Dolj și
coloana 5 a poziției 40 din Anexa nr.1 a H.C.J. Dolj nr.139/29.07.2020 cu cifra 1.
Precizăm că celelate articole ale H.C.J Dolj nr.139/29.07.2020 ramân neschimbate.
Având în vedere cele prezentate mai sus în temeiul art. 173 alin (1) lit. b și d, alin 5
lit. q și art. 182 alin. (1) si art 196 alin (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ coroborate cu dispozițiile art.59 și 60 din Legea 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative supunem spre
aprobare proiectul de hotărâre alăturat.
DIRECTOR EXECUTIV,
Daniela Băluță

Întocmit,
Laura Pîrvuleasa

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
DIRECŢIA JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală
Nr.29605/23.11.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra
Proiectului de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii
Consiliului Județean Dolj nr.139/29.07.2020 privind aprobarea proiectului
,,Creșterea capacității furnizorilor publici de servicii de asistență socială pentru
categoriile vulnerabile din județul Dolj de gestionare a crizei sanitare COVID 19,,
În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborate cu ale art. 136 din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic,
Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat Proiectul de hotărâre privind
modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Județean Dolj
nr.139/29.07.2020 privind aprobarea proiectului ,,Creșeterea capacității
furnizorilor publici de servicii de asistență socială pentru categoriile vulnerabile
din județul Dolj de gestionare a crizei sanitare COVID -19 propus de președintele
Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:
1) Obiectul/domeniul reglementat: modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii
Consiliului Județean Dolj nr.139/29.07.2020 privind aprobarea
proiectului ,,Creșeterea capacității furnizorilor publici de servicii de
asistență socială pentru categoriile vulnerabile din județul Dolj de
gestionare a crizei sanitare COVID -19
2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile
Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine,
instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele şi în a căror
implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin
proiectul de hotărâre analizat se respectă prevederile/normele aplicabile
domeniului reglementat, respectiv prevederile:
-art.59 și 60 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, cu modifcările și completările ulterioare,
-art.173 alin.(1) lit.b) si d), alin.(5) lit.q) și art.182 alin.(1) și art.196 alin.1 lit.a)
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare.

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a
compartimentului: nu este cazul;
Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul
de hotărâre este întemeiat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile,
respectiv al legalităţii, raportat la atibuțiile și competențele specifice acestui
compartiment, sens în care îl avizăm favorabil şi propunem analizarea şi supunerea
spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în şedinţă ordinară a
Consiliului Judeţean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucţiunile
de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri şi constituirea proiectului ordinii
de zi.
Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul

Avizat,
Șef Serviciu
DAIANA STOICA

Întocmit,
Consilier Juridic,
Manea Mioara-Veronica

Lista echipamentelor/dotărilor propuse prin proiect

Anexa 1

„Cresterea capacitatii furnizorilor publici de servicii de asistenta sociala pentru categoriile vulnerabile din judetul Dolj de gestionare a crizei sanitare COVID19”
SMIS 138299

Nr.

Investitii propuse prin proiect

Cost de investitie
(euro, cu TVA)

Entitățile publice cărora le sunt distribuite
echipamentele / dotările propuse prin proiect
(se va completa doar în cazul în care entitatea /
entitățile publice care utilizează direct echipamentele
sunt altele decât solicitantul de finanțare)

Cantitate distribuită /
entitate publică

U.M.

1

2
3
4
5

masca medicala / chirurgicala cu elastic

masca cu filtru FFP 1
masca cu filtru FFP 2
masca cu filtru FFP 3
manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din
latex, pudrate, marime S

buc

buc
buc
buc
buc

DGASPC
UMS BRABOVA
UMS MELINESTI
UMS PLENITA
UMS SADOVA
UMS CETATE
UMS AMARASTII DE JOS
UMS BECHET
UMS BRABOVA
UMS MELINESTI
UMS BRABOVA
UMS PLENITA
UMS BRABOVA
UMS SADOVA

60.000
3.000
2.000
1.000
5.000
10.000
6.000
8.000
100
1.000
100
200
100
100

DGASPC

6.000

DGASPC
UMS MELINESTI
UMS PLENITA
UMS CETATE
DGASPC
UMS MELINESTI
UMS PLENITA
UMS CETATE
UMS BECHET

19.900
2.000
500
5.000
38.000
1.500
500
8.000
4.000

6

manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din
latex, pudrate, marime M

buc

7

manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din
latex, pudrate, marime L

buc

8

manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din
latex, pudrate, marime XL

buc

UMS PLENITA
UMS CETATE

100
7.000

manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din
latex, nepudrate marime S
manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din
latex, nepudrate marime M
manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din
latex, nepudrate marime L
manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din
latex, nepudrate marime XL
manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din
nitril, nepudrate, marime S
manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din
nitril, nepudrate, marime M
manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din
nitril, nepudrate, marime L
manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din
nitril, nepudrate, marime XL

buc

DGASPC
UMS BRABOVA
DGASPC
UMS BRABOVA
DGASPC
UMS BRABOVA
UMS BRABOVA
UMS SADOVA

20.000
1.000
50.000
3.000
40.000
3.000
5.000
8.000

buc

UMS BRABOVA

1.000

buc

UMS BRABOVA

1.000

buc

UMS BRABOVA
UMS AMARASTII DE JOS

2.000
14.000

buc

UMS BRABOVA

viziera de protectie de unica folosinta

buc

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

ochelari de protectie cu ventilatie indirecta

combinezon cu gluga si protectie incaltaminte

buc
buc
buc

buc

buc

UMS PLENITA
UMS SADOVA
UMS BRABOVA
UMS PLENITA
UMS BRABOVA
UMS PLENITA
UMS AMARASTII DE JOS

2.000
200
100
24
200
100
500
100

19

combinezon cu gluga si protectie incaltaminte

20

Halat chirurgical de unica folosinta

21

Botosi

22

Boneta de unica folosinta

23

24

25

26
27

Biocide pentru dezinfectia suprafetelor critice
Biocide pentru dezinfectia suprafetelor
semicritice

Biocide pentru dezinfectia suprafetelor noncritice

Biocide pentru dezinfectia de nivel inalt prin
imersie a instrumentarului medical
Biocide pentru dezinfectia de nivel mediu prin
imersie a instrumentarului medical

buc

buc

pereche

buc

l

l

l

UMS SADOVA
UMS BECHET
DGASPC
UMS BRABOVA
UMS MELINESTI
UMS PLENITA
UMS SADOVA
UMS CETATE
UMS AMARASTII DE JOS
UMS BECHET
DGASPC
UMS BRABOVA
UMS MELINESTI
UMS PLENITA
UMS SADOVA
UMS CETATE
UMS AMARASTII DE JOS
UMS BECHET
DGASPC
UMS BRABOVA
UMS MELINESTI
UMS PLENITA
UMS SADOVA
UMS AMARASTII DE JOS
UMS BECHET
UMS BRABOVA
UMS BECHET

100
150

DGASPC
UMS BRABOVA
UMS SADOVA
UMS BECHET

330
100
100
100

DGASPC
UMS BRABOVA
UMS PLENITA
UMS SADOVA
UMS CETATE
UMS AMARASTII DE JOS

l

UMS BRABOVA

l

UMS BRABOVA

28

Biocide pentru dezinfectia igienica a mainilor prin
spalare/frecare

l

29

Biocide pentru dezinfectia chirurgicala a mainilor

l

30

dezinfectant universal

l

31

antiseptice si dezinfectante - inalbitor

l

32

hipocloriti si clorati

l

33

dezinfectant/solutie pentru curatarea
suprafetelor

l

34

sapun

l

10
30
1.900
5.000
1.000
500
500
1.000
1.000
1.000
50.000
5.000
100
1.000
1.000
500
1.000
1.000
110.000
5.000
100
1.000
1.000
1.000
1.000

DGASPC
UMS BRABOVA
UMS MELINESTI
UMS PLENITA
UMS AMARASTII DE JOS
UMS BRABOVA
UMS SADOVA
UMS BECHET
UMS BRABOVA
UMS PLENITA
UMS SADOVA
UMS CETATE
UMS AMARASTII DE JOS
UMS BECHET
DGASPC
UMS BRABOVA
UMS MELINESTI
UMS BECHET
UMS BRABOVA
UMS SADOVA
UMS CETATE
UMS BRABOVA
UMS PLENITA
UMS SADOVA
UMS CETATE
UMS AMARASTII DE JOS
UMS BECHET
DGASPC
UMS BRABOVA

700
100
20
8.000
50
50
50
50
343
100
200
20
50
100
40
150
1.000
50
80
60
30
50
0
1.000
20
250
1.000
50
10
1.000
50
100
20
30
100
100
500

34

sapun

l

35

dezinfectanti gel maini

l

36

alcool sanitar 70%

l

37

Laptop+sistem de operare+office

38

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Placă prmanentă - înălțime de 0,5 m și o lățime de
0,8 m.

Anunt presa
Audit financiar
Masca medicala / chirurgicala cu elastic
Masca medicala / chirurgicala cu elastic
Manusi medicale de unica folosinta,
nesterile, din latex, pudrate, marime S
Manusi medicale de unica folosinta,
nesterile, din latex, pudrate, marime M
Manusi medicale de unica folosinta,
nesterile, din latex, pudrate, marime M
Manusi medicale de unica folosinta,
nesterile, din latex, pudrate, marime M
Manusi medicale de unica folosinta,
nesterile, din latex, pudrate, marime M
Manusi medicale de unica folosinta,
nesterile, din latex, pudrate, marime L
Halat chirurgical de unica folosinta
Botosi
Boneta de unica folosinta
Biocide pentru dezinfectia suprafetelor semicriticeCloramina

buc

buc

buc
contract
buc
buc

57
58
59
60
61
62
63

igienica a mainilor prin
igienica a mainilor prin

1.300
10.000
2.000

buc

2.000
100
5.000
10.000

buc
pereche
buc
kg

l

igienica a mainilor prin

6.800

buc

Biocide pentru dezinfectia suprafetelor noncritice

56

4.000

buc

54

igienica a mainilor prin

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
10.000
10.000

buc

l

55

Consiliul Judetean Dolj
DGASPC
UMS BRABOVA
UMS PLENITA
UMS SADOVA
UMS CETATE
UMS AMARASTII DE JOS
UMS BECHET
Consiliul Judetean Dolj
Consiliul Judetean Dolj

buc

Biocide pentru dezinfectia suprafetelor noncritice

igienica a mainilor prin

50
200
10
50
100
500
50
24
10
30
1.775
100
50
40
25
50
130
1
1

buc

53

Biocide pentru dezinfectia
spalare/frecare
Biocide pentru dezinfectia
spalare/frecare
Biocide pentru dezinfectia
spalare/frecare
Biocide pentru dezinfectia
spalare/frecare
Biocide pentru dezinfectia
spalare/frecare
Sapun
Alcool sanitar 70%
Alcool sanitar 70%
Alcool sanitar 70%

UMS PLENITA
UMS SADOVA
UMS CETATE
UMS AMARASTII DE JOS
UMS BECHET
UMS BRABOVA
UMS PLENITA
UMS SADOVA
UMS CETATE
UMS AMARASTII DE JOS
DGASPC
UMS BRABOVA
UMS PLENITA
UMS SADOVA
UMS CETATE
UMS AMARASTII DE JOS
UMS BECHET
DGASPC
Consiliul Judetean Dolj

l
l
l
l
l
l
l
l
l

DGASPC

270
300
400
5
6
56
90
200
250
26
500
100

