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PROIECT DE HOTARARE
pentru modificarea i completarea Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 338/19.10.2018
privind aprobarea realizarii proiectului "Cre§terea calitatii serviciilor medicale de
specialitate prin extindere, modernizare i dotare ambulatoriu integrat in incinta IRO
Ia0", in vederea finantarii in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020,
modificata prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 165/27.04.2020

Consiliul Judetean Ia§i,
Avand in vedere:
a) Referatul de aprobare nrAM / \51:101/4A(Sla, a Pre§edintelui Consiliului Judetean Ia§i
referitoare la adoptarea proiectului de hotArfire pentru modificarea §i completarea Hotararii
Consiliului Judetean la§i nr. 338/19.10.2018 privind aprobarea realizArii proiectului
"Cre§terea calitatii serviciilor medicale de specialitate prin extindere, modernizare §i dotare
ambulatoriu integrat in incinta IRO Iasi", in vederea finantarii in cadrul Programului
Operational Regional 2014-2020, modificata prin HotArarea Consiliului Judetean la§i nr.
165/27.04.2020;
oaLaSaa.... emis de Serviciul de Proiecte si
/
b) Raportul de specialitate nr
Parteneriate - Directia Proiecte §i Dezvoltare Durabild din cadrul Consiliului Judetean Ia§i;
c) Hotararea Consiliului Judetean Ia§i nr. 338/19.10.2018 privind aprobarea realizarii
proiectului "Cre§terea calitatii serviciilor medicale de specialitate prin extindere, modernizare
§i dotare ambulatoriu integrat in incinta IRO Ia§i", in vederea finantarii in cadrul Programului
Operational Regional 2014-2020;
d) HotArarea Consiliului Judetean Ia§i nr. 165/27.04.2020 privind modificarea Hotararii
Consiliului Judetean Ia§i nr. 338/19.10.2018 referitoare la aprobarea realizArii proiectului
"Cre§terea calitatii serviciilor medicate de specialitate prin extindere, modernizare §i dotare
ambulatoriu integrat in incinta IRO Ia§i", in vederea finantarii in cadrul Programului
Operational Regional 2014-2020;
e) Hotararea Institutului Regional de Oncologie nr. 1/14.01.2021 de aprobare a indicatorilor
tehnico economici ai proiectului proiectului la faza DTAC;
f) Hotararea Consiliului pentru Dezvoltare Regionala nr. 3/25.02.2015 prin care s-a aprobat
Planul de Dezvoltare Regionala Nord - Est 2014 - 2020;

g) Contractul de finantare nr. 5523/13.05.2020 incheiat intre Ministerul Lucrarilor Publice,
Dezvoltarii si Administratiei in calitate de Autoritate de Management pentru Programul
Operational Regional 2014-2020 i Organismul Intermediar, Agentia pentru Dezvoltare
Regionala Nord Est si Parteneriatul dintre Judetul Ia§i i Institutul Regional de Oncologie
Ia§i;
h) Contractul de elaborare servicii proiect tehnic executie lucrAri nr. 30565/22.12.2020;
i) Scrisoarea de informare privind finalizarea verificarii conformitatii proiectului tehnic nr.
1055/01/11.01.2022, inregistratd la Consiliul Judetean I* sub nr. 1639/12.01.2022, prin
care ADR Nord Est, Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 20142020 solicits transmiterea Hotararii partenerilor de aprobare a indicatorilor tehnicoeconomici la faza DTAC a proiectului: „Cre§terea calitatii serviciilor medicale de specialitate
prin extindere, modemizare §i dotare ambulatoriu integrat in incinta IRO Ia§i";
j) Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 8- Dezvoltarea infrastructurii
sociale
sanitare si sociale Prioritate de investitii 8.1— Investitii in infrastructurile sanitare
local, reducand inegalitatile in
care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional
promovand incluziunea socialA prin imbundtAtirea
ceea ce prive*te starea de sAnAtate
accesului la serviciile sociale, culturale Si de recreere, precum §i trecerea de la serviciile
institutionale la serviciile prestate de comunitati. Operatiunea 8.1.A- Ambulatorii;
k) Ghidul solicitantului - Conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul POR 20142020, cu modificarile i completarile ulterioare, emis de Autoritatea de Management pentru
POR 2014-2020;
1) Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de
proiecte POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – celor 7 regiuni de dezvoltare ale Romaniei
Nord Vest, Nord Est, Vest, Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud Est si Centru, cod apel
POR 266/8, -Operatiunea 8.1.A Ambulatorii, cu perioada in care pot fi depuse cererile de
finantare 21.05.2018-21.10.2018 §i valoare eligibila proiect - 9.755.855,53 lei;
m) H.G.nr. 1.028/2014 privind aprobarea Strategiei nationale de sanatate 2014-2020 §i a
Planului de ac;iuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei nationale;
n) Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 987/02.09.2016 privind aprobarea raportului de
implementare al Strategiei Nationale de SanAtate;
o) Ordinul nr. 483/03.04.2019 al Ministerului Sanatatii de aprobare a documentatiei tehnicoeconomice (faza SF-DALI) §i indicatorii obiectivului de investitie al proiectului „Crqterea
calitAtii serviciilor medicale de specialitate prin extindere, modemizare §i dotare ambulatoriu
integrat in incinta IRO I*";
O.U.G.
nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice Si a
p)
unor masuri fiscal - bugetare, modificarea completarea unor acte normative §i prorogarea
unor termene;
q) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificarile i completArile ulterioare;
In temeiul dispozitiilor art. 196 alin 1 lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificArile i completdrile ulterioare,

HOTARASTE:
Art. I HotArarea Consiliului Judetean Iasi nr. 338/19.10.2018 privind aprobarea realizdrii
proiectului "Cre§terea calitAtii serviciilor medicale de specialitate prin extindere, modernizare si
dotare ambulatoriu integrat in incinta IRO Ia$i", in vederea finantdrii in cadrul Programului
Operational Regional 2014-2020, modificatd prin Hotardrea Consiliului Judetean Iasi nr.
165/27.04.2020, se modified dupA cum urmeaza:
1. " Art. 6 din Hotarfirea Consiliului Judetean Iasi nr. 338/19.10.2018, modificata prin
Hotarfirea Consiliului Judetean Iasi nr. 165/27.04.20220, se completeath prin introducerea
alineatului (3) care va avea urmAtorul cuprins:
" Consiliul Judetean Ia0, in calitate de lider de proiect, aproba 4i insige0e documentatia
tehnico-economics ( faza DTAC) indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii
"Creoerea calitatii serviciilor medicale de specialitate prin extindere, modernizare dotare
ambulatoriu integrat in incinta IRO Ia0", emise aprobate de IRO Iasi prin Hotarcirea nr.
1/14.01.2022."
Art. II Restul prevederilor din HotArdrea Consiliului Judetean Iasi nr. 338/19.10.2018 privind
aprobarea realizarii proiectului "Creterea calif* serviciilor medicale de specialitate prin
extindere, modernizare §i dotare ambulatoriu integrat in incinta IRO Iasi", in vederea finantarii in
cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, modificatA prin Hotardrea Consiliului
Judetean Iasi nr. 165/27.04.2020, raman neschimbate.
Art. III Punerea in aplicare/ducerea la indeplinire a prezentei hotArdri va fi asigurata de atre
Consiliul Judetean Iasi prin Pre§edinte si de ate Directia Proiecte §i Dezvoltare Durabila din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean
Art. IV Prezenta hotarare va fi comunicatA in copie atre Institutia Prefectului Judetului la$i,
Directia Proiecte si Dezvoltare DurabilA §i Directia Economia din cadrul Consiliului Judetean
Iasi §i Agentia pentru Dezvoltare Regionals Nord-Est.
Art. V Aducerea la cuno§tinta publied a prevederilor prezentei hotArdri va fi asiguratA de Care
compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Iasi cu atributii in acest sens.
DatA astAzi,

2022
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Sustine proiectul de hotarfire:
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DIRECTIA PROIECTE SI DEZVOLTARE DURABILA
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REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de Hotarare pentru aprobarea modificarii si completarii
Hotararii Consiliului Judetean nr. 338/19.10.2018, privind aprobarea realizarii proiectului:
"Cresterea calitatii serviciilor medicale de specialitate prin extindere, modernizare si dotare
ambulatoriu integrat in incinta IRO Iasi", in vederea finantarii in cadrul Programului
Operational Regional 2014-2020, modificata prin Hotararea 165/27.04.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2014 — 2020 a lansat in iulie
2018 "Ghidul solicitantului Conditii specifice de accesare a fondurilor, Axa prioritari 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale Prioritatea de investitii 8.1 — Investitii in
infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local,
reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate §i promovand incluziunea socials prin
imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la
serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati Obiectivul Specific 8.1 — Cresterea
accesiblitatii serviciilor de sandtate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru zonele
sarace si izolate Operatiunea A — Ambulatorii
Obiectivul de investitii al proiectului „Cresterea calitatii serviciilor medicale de specialitate
prin extindere, modernizare si dotare ambulatoriu integrat in incinta IRO Iasi" care are ca
Solicitant: parteneriatul incheiat intre UAT JUDETUL IASI (Lider de proiect Partener 1) si
Institutul Regional de Oncologie Iasi (Partener 2), APARTINE PARTENERULUI 2 care este in
subordinea Ministerului Sanatatii si este finantat de la Bugetul de Stat.
In vederea realizarii obiectivului de investitii fost incheiat contractul de finantare
nr.5523/13.05.2020 intre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei in calitate de
Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 si Organismul
Intermediar, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord Est si Parteneriatul dintre Judetul Iasi si
Institutul Regional de Oncologie Iasi. Valoarea toted a proiectului este de 9.755.855,55 lei.
Proiectul vizeaza realizarea unei constructii cu 2 niveluri functionale care va adapostii spatii
de consultatii si tratamente in ambulatoriu, spatii pentru registratura, evidenta §i statistics medicaid,

registru de cancer. Proiectul propune realizarea de spatii utile in cele doua curti interioare ale
institutului, respectiv:
• OBIECTUL 1 - CURTEA DE VEST (registratura medicala, statistica medicala, registru de
cancer, depozitare temporara a dosarului medical, respectiv spatii pentru investigatii)
• OBIECTUL 2 - CURTEA DE EST (spatii pentru tratament ambulatoriu, injectari, sangerari,
perfuzii de hidratare, pansamente)
Prin Hotararea nr. 4/18.10.2018, Institutul Regional de Oncologie Iasi a aprobat documentatia
tehnico-economica faza (SF-DALI), aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului
„Cre0erea calitatii serviciilor medicale de specialitate prin extindere, modernizare si dotare
ambulatoriu integrat in incinta IRO Iasi", respectiv valoarea totals a obiectivului de investitii de
9.755.855,55 lei inclusiv TVA, din care C+M de 2.656..612 lei inclusiv TVA.
Prin Ordinul nr. 483/03.04.2019 al Ministerului Sanafatii s-a aprobat documentatia tehnicoeconomica (faza SF-DALI) i indicatorii obiectivului de investitie al proiectului „Cresterea calitatii
serviciilor medicale de specialitate prin extindere, modernizare si dotare ambulatoriu integrat in
incinta IRO Iasi"
Prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.338/19.10.2018, s-a aprobat realizarea
proiectului „Cresterea calitatii serviciilor medicale de specialitate prin extindere, modernizare si
dotare ambulatoriu integrat in incinta IRO Iasi" in vederea finantarii prin Programul Operational
Regional 2014-2020;
In vederea implementarii activitatilor proiectului s-a incheiat contratul de elaborare servicii
proiect tehnic si executie lucrari nr.30565/22.12.2020. Proiectul tehnic de executie al obiectivului
de investitii inclusiv Documentatia Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (faza
DTAC) a fost transmis catre Organismul Intermediar OI POR pentru avizarea acestuia.
Prin Scrisoarea de informare privind finalizarea verificarii conformitatii proiectului tehnic nr.
1055/01/11.01.2022, inregistrata la Consiliul Judetean Iasi cu nr. 1639/12.01.2022, ADR Nord Est,
Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014-2020 solicita transmiterea
Hotararii partenerilor de aprobare a indicatorilor tehnico-economici la faza DTAC a proiectului:
„Cresterea calitatii serviciilor medicale de specialitate prin extindere, modernizare si dotare
ambulatoriu integrat in incinta IRO Iasi"
Avand in vedere:
Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii
sanitare si sociale, Prioritatea de investitii 8.1 — Investitii in infrastructurile sanitare si sociale
care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea
ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea socials prin imbunatatirea accesului
la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum Si trecerea de la serviciile institutionale
la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul Specific 8.1 — Cresterea accesibliatii
serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sarace
i izolate Operatiunea A — Ambulatorii
Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de
proiecte POR/2018/8/8.1/8.1.A/7 regiuni — celor 7 regiuni cod apel POR 266/8 Operatiunea 8.1.A Ambulatorii
Acordul de parteneriat incheiat intre U.A.T. Judetul Iasi si Institutul Regional de Oncologie
Iasi.

Scrisoarea de informare a ADR Nord Est, Organism Intermediar pentru Programul
Operational Regional 2014-2020 nr. 1055/01/11.01.2022, inregistrata la Consiliul Judetean
Iasi cu nr. 1639/12.01.2022;
Hotararea Institutului Regional de Oncologie nr. 1/14.01.2021 de aprobare a indicatorilor
tehnico economici ai proiectului proiectului la faza DTAC;
Propun Plenului Consiliului Judetean modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean
nr. 338/19.10.2018 privind aprobarea realizarii proiectului "Cresterea calitatii serviciilor medicale de
specialitate prin extindere, modernizare si dotare ambulatoriu integrat in incinta IRO Iasi", in vederea
finantarii in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, modificata prin Hotararea
165/27.04.2020, in sensul modificarii si completarii articolului 6 prin adaugarea alineatului (3) care va
avea urmatorul cuprins:
Consiliul Judetean Ia0, in calitate de lider de proiect, aproba si isi insumte documentatia
tehnico-economics (faza DTAC) si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii
"Cre0erea calitatii serviciilor medicale de specialitate prin extindere, modernizare si dotare
ambulatoriu integrat in incinta IRO Iasi", emise si aprobate de IRO Iasi prin Hotarfirea nr.
1/14.01.2022".
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RAPORT DE SPECIALITATE
pentru aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Judetean nr.
338/19.10.2018, privind aprobarea realizarii proiectului: „Cresterea calitatii serviciilor
medicale de specialitate prin extindere, modernizare si dotare ambulatoriu integrat in incinta
IRO Iasi", in vederea fmantarii in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020,
modificata prin Hotararea 165/27.04.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2014 — 2020 a lansat in iulie
2018 "Ghidul solicitantului Conditii specifice de accesare a fondurilor, Axa prioritara 8 Investitii in
Dezvoltarea infrastructurii sanitare §i sociale Prioritatea de investitii 8.1 —
infrastructurile sanitare §i sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional local,
reducdnd inegalitatile in ceea ce privqte starea de sandtate promovand incluziunea sociald prin
imbundatirea accesului la serviciile sociale, culturale §i de recreere, precum i trecerea de la
Creterea
serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati Obiectivul Specific 8.1 —
accesiblitatii serviciilor de sandtate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru zonele
sarace i izolate Operatiunea A — Ambulatorii
Obiectivul de investitii al proiectului „Cresterea calitatii serviciilor medicale de specialitate
prin extindere, modernizare si dotare ambulatoriu integrat in incinta IRO Iasi" care are ca
si
Solicitant: parteneriatul incheiat intre UAT JUDETUL IASI (Lider de proiect Partener 1)
care este in
Institutul Regional de Oncologie Iasi (Partener 2), APARTINE PARTENERULUI 2
subordinea Ministerului Sanatatii si este finantat de la Bugetul de Stat.
In vederea realizarii obiectivului de investitii fost incheiat contractul de finantare
nr.5523/13.05.2020 intre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei in calitate de
Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 Organismul
Intermediar, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord Est si Parteneriatul dintre Judetul Iasi si
Institutul Regional de Oncologie Iasi. Valoarea totald a proiectului este de 9.755.855,55 lei.
Proiectul vizeazd realizarea unei constructii cu 2 niveluri functionale care va adapostii spatii
de consultatii Si tratamente in ambulatoriu, spatii pentru registraturk evidenta i statistics medicaid,
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registru de cancer. Proiectul propune realizarea de spatii utile in cele doua curd interioare ale
institutului, respectiv:
• OBIECTUL 1 - CURTEA DE VEST (registratura medicala, statistica medicala, registru de
cancer, depozitare temporara a dosarului medical, respectiv spatii pentru investigatii)
• OBIECTUL 2 - CURTEA DE EST (spatii pentru tratament ambulatoriu, injectari, sangerari,
perfuzii de hidratare, pansamente)
Prin Hotararea nr. 4/18.10.2018, Institutul Regional de Oncologie Iasi a aprobat documentatia
tehnico-economica faza (SF-DALI), aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului
„Cre0erea calitatii serviciilor medicale de specialitate prin extindere, modernizare si dotare
ambulatoriu integrat in incinta IRO Iasi", respectiv valoarea totals a obiectivului de investitii de
9.755.855,55 lei inclusiv TVA, din care C+M de 2.656..612 lei inclusiv TVA.
Prin Ordinul nr. 483/03.04.2019 al Ministerului Sanatatii s-a aprobat documentatia tehnicoeconomica (faza SF-DALI) §i indicatorii obiectivului de investitie al proiectului „Creterea calitatii
serviciilor medicale de specialitate prin extindere, modernizare si dotare ambulatoriu integrat in
incinta IRO Iasi"
Prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.338/19.10.2018, s-a aprobat realizarea
proiectului „Cre§terea calitatii serviciilor medicale de specialitate prin extindere, modernizare si
dotare ambulatoriu integrat in incinta IRO Iasi" in vederea finantarii prin Programul Operational
Regional 2014-2020;
In vederea implementarii activitatilor proiectului s-a incheiat contratul de elaborare servicii
proiect tehnic si executie lucrari nr.30565/22.12.2020. Proiectul tehnic de executie al obiectivului
de investitii inclusiv Documentatia Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (faza
DTAC) a fost transmis catre Organismul Intermediar OI POR pentru avizarea acestuia.
Prin Scrisoarea de informare privind finalizarea verificarii conformitatii proiectului tehnic nr.
1055/01/11.01.2022, inregistrata la Consiliul Judetean Ia§i cu nr. 1639/12.01.2022, ADR Nord Est,
Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014-2020 solicita transmiterea
Hotararii partenerilor de aprobare a indicatorilor tehnico-economici la faza DTAC a proiectului:
„Cre§terea calitatii serviciilor medicale de specialitate prin extindere, modernizare si dotare
ambulatoriu integrat in incinta IRO Iasi"
Avand in vedere:
Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii
sanitare sociale, Prioritatea de investitii 8.1 — Investitii in infrastructurile sanitare sociale
care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional §i local, reducand inegalitatile in ceea
ce prive§te starea de sanatate §i promovand incluziunea socials prin imbunatatirea accesului
la serviciile sociale, culturale *i de recreere, precum trecerea de la serviciile institutionale
la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul Specific 8.1 — Cre*terea accesiblitatii
serviciilor de sanatate, comunitare §i a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sarace
Si izolate Operatiunea A — Ambulatorii
Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de
7 regiuni cod anel POR 266/8 proiecte POR/2018/8/8.1/8.1.A/7 regiuni — celor
Operatiunea 8.1.A Ambulatorii
Acordul de parteneriat incheiat intre U.A.T. Judetul Iasi si Institutul Regional de Oncologie
Iasi.

Document creat la Directia Proiecte si Dezvoltare Durabila

Scrisoarea de informare a ADR Nord Est, Organism Intermediar pentru Programul
Operational Regional 2014-2020 nr. 1055/01/11.01.2022, inregistrata la Consiliul Judetean
Iasi cu nr. 1639/12.01.2022;
Hotararea Institutului Regional de Oncologie nr. 1/14.01.2021 de aprobare a indicatorilor
tehnico economici ai proiectului la faza DTAC;
Propunem spre aprobare modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean nr.
338/19.10.2018 privind aprobarea realizarii proiectului "Creterea calitatii serviciilor medicale de
specialitate prin extindere, modernizare si dotare ambulatoriu integrat in incinta IRO Iasi", in vederea
finantarii in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, modificata prin Hotararea
165/27.04.2020, in sensul modificarii si completarii articolului 6 prin adaugarea alineatului (3) care
va avea urmatorul cuprins:
Consiliul Judetean Iasi, in calitate de lider de proiect, aprobi §i Isi insu§e0e documentatia
tehnico-economics (faza DTAC) §i indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii
"Cre§terea calitatii serviciilor medicale de specialitate prin extindere, modernizare si dotare
ambulatoriu integrat in incinta IRO Iasi", emise si aprobate de IRO Iasi prin Hotararea nr.
1/14.01.2022".

Director executiv,
Marieta AFILIPOAIE
Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii
si legalitatii, in solidar cu intocmitorul inscrisului

Sef Serviciu,
Marius TANASE
Imi asum in totalitate respon
si legalitatii, in solidar

itatea corectitudinii
rul inscrisului
oc

Manager proiect,
Irina Oana NAGAT
Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii
si legalitatii, in solidar cu intocmitorul inscrisului

Intocmit,
Consilier
Elena BEJ N
Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitu inea,
legalitatea intocmirii acestui inscrisea intocmirii acestui inscris ficial
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HOTARARE DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
LA FAZA DTAC A PROIECTULUI

"CRESTEREA CALITATII SERVICIILOR MEDICALE DE SPECIALITATE PRIN EXTINDERE, MODERNIZARE SI
DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT IN INCINTA I.R.O. IASI"

Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale
Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea
la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si
promovand incluziunea socials prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere,
precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati

Prioritatea de Investitii 8.1 -

Obiectiv specific -

Cresterea accesiblitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar,

in special pentru zonele sarace si isolate

Operatiunea A- Ambulatorii - pentru extindere si dotare ambulatoriu integrat, pentru a marii spatiile
destinate tratamentului din ambulatoriu at pacientului oncologic.

Apel de proiecte nr . POR1266/8
HOTARAREA NR. 1 din 14 IANUARIE 2022
Avand in vedere :
Legea 95/2006 - privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile

•
•

ulterioare
Ghidul de finantare pentru accesare fonduri prin

POR 2014-2020, Axa prioritara 8
Prioritatea de investitii 8.1 - Investitii in-Dezvoltarinfsuc eoial,

infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si
local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea
socials prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si
Obiectivul Specific
trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati,
Cresterea accesiblitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar,

8.1 -

in special pentru zonele sarace si isolate, Operatiunea A - Ambulatorii

•
•
•

Scrisoarea de informare a ADR Nord Est, Organism Intermediar pentru Programul
Operational Regional 2014-2020 nr. 1055/01/11.01.2022
Ca urmare a modificarilor survenite la faza DTAC - PTh Intocmit de proiectant si acceptat
de beneficiar, a devizului actrualizat at proiectului,
Sedinta Consiliului de Administratie al Institutului Regional de Oncologie Iasi din data de 14
2018

HOTARASTE

ART 1. Se aproba documentatia tehnico-economica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (faza DTAC)
si indicatorii tehnico-economici ai proiectului de extindere si dotare ambulatoriu integrat, cu titlul

"CRESTEREA CALITATII SERVICIILOR MEDICALE DE SPECIALITATE PRIN EXTINDERE, MODERNIZARE SI
DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT IN INCINTA I.R.O. IASI".
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ART 2. Se imputerniceste Dna GROSU MIRELA s'a semeneze toate actele necesare in numete INSTITUTULUI
REGIONAL DE ONCOLOGIE IASI.

ART 3. Prezenta hotarare se va comunica Consitiutui Jucleean Iasi.

Prezenta hotarare a fost adoptata astazi, 14 IANUARIE 2022, Cu un numar de 4 VOTURI pentru, 0 voturi
abtineri, 0 voturi impotrivg , din totatul de 4 membri prezenti.

PRESEDINTE CA IRO IASI,
Conf. DR. LUCIA INDREI

C-

