C'ONSIL]tU L .IUDETEAN MEHEDINJ'I

PROCES VERBAL
incheiat in urma gedinJei de indatd a
j
Consiliului udelean Mehedinli din data de 20 decembrie 2018
$edinta de indatd a Consiliului JudeJean Mehedinli din 20 decembrie 2018 a fost
convocatA prin Dispozilia nr. 600120.12.2018. La gedinJa de indatd a Consiliului Judetean
Nlehedinli din data de 20 decembrie 2018, au participat 24 de consilieri din totalul de 3l
de consilieri in func1ie. Au lipsit: Drighici Adrian, Dumitrache Claudiu, Manlog Valeriu
$tefan, Nicolicea Alin Tiberiu, Nicolicioiu Sorin Cristian, Seceanu Constantin, Tranpote
Daniela.

Din partea aparatului de specialitate al Consiliului Judelean au participat dodnul
secretar Mednyanszky $teflan Ladislau, doamra Vijulie Loredara - director Direcfia
Economic5, doamna Citu Marcela - gef Serviciu administralie publicd locald, relatia cu
consiliul .judelean, petilii, doamna Tranci Silvia - director Direclia managementul
proiectelor. dezvoltare durabila, turism.

Domnul pregedinte Georgescu Aladin:
Bund ziua Ei bine afi venit la gedinJa de indati a Consiliului JudeJean Mehedin{i de
asti-zi, 20 decembrie 2018. Ordinea de zi a qedinlei de indati de astAzi cuprinde
urmetoarele puncte:
1. Proiect de hotirAre privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru proieptul
,,Modemizarea, reabilitarea gi dotarea Ambulatoriului Secliei Boli Infecgioase din cadrul
Spitalului Judefean de Urgenfa Drobeta Tumu Seyerin".
2. Proiect de hotir6re privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru proiectul
,,Modemizarea, reabilitarea 9i dotarea Ambulatoriului Sec{iilor Pneumologie I qi II din
cadrul Spitalului Judelean de UrgenlA Drobeta Tumu Severin".
3. Proiect de hotir6re privind modificarea Hotiririi Consiliului Judefean Mehedinli
nr. 192119.12.2018 cu privire la asocierea judelului Mehedinli cu localitdli din judel,
precum qi alocarea unor sume din bugetul judegului Mehedinli pe anul 2018 in vedrlrea
realizdrii unor obiective de interes public.
4. Proiect de hotfuare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza SF'
Mixt, a indicatorilor tehrico-economici aferenli, c6t qi descrierea investiliei din Studiul de
fezabilitate pentru obiectiwl de investilii ,,Modemizarea, reabilitarea gi dotarea
Ambulatoriuhi Secliei Boli Infeclioase din cadrul Spitalului Judelean de Urgenli Drobera
Tumu Severin".
5. Proiect de hotdrdre privind aprobarea documentaliei tehlico-economice faza Str
Mixt, a indicatorilor tehnico-economici aferengi, cet qi descrierea investiliei din Studiul de

fezabilitate pentru obiectivul

de investilii ,,Modernizare4 reabilitarea si
I

dotarea

Ambulatoriului Secliilor Pneumologie I qi II din cadrul Spitalului Judefean de Urgenta
Drobeta Tumu Severin".
S-a supus la vot ordinea de zi qi s-a aprobat cu unanimitate, adici 24 voturi.
Se rrece la primul punct al ordinii de zi: proiect de hotlrire privind
aprobnrea
Studiu_lui de Oportunitat€ pentru proiectul ,,Modernizarea, reabilitarea qi
dotur"u
Ambulatoriului Sec(iei Boli Infec{ioase din cadrur Spitalului Jude(ean de Urgenti
Drobeta Turnu Severin,,.
Doamna Tranci Silvia:
Avdnd in vedere cond(iile puse de Ghidul solicitantului, a fost necesara
-verificarea echipamenteror necesare unei bune desfxqurdrii activit6lii de Ambulatorir.r.
in
anexa pe care o aveli sunt descrise echipamentele cu caracteristicile gi
serviciile aferente
fiecaxui echipament. Acest studiu de oportunitate a trebuit s6 fie eraborat de catre ceea
ce
inseamnd personalul care este abilitat pentru aga ceva. Ca
,i echipamente, dacd vre[i, vd
pot spune cateva la infectioase. sunt eraborate gi verificate echipimentere in coraborare
c, gefii de seclie: ecografcu toate caracteristieile, apoi avem pulsoximetru gi tensiometru.
Sunt foarte puline ce ne-au cerut la infec{ioase. Avem foarte puline echipamente.
Atat neau solicitat. Valoarea totali este de aproximativ de 37 mii de iuio.
Doamna consilier Firu Stela:
Foarte pufin.
Doamna Traacd Silvia:
Deci, i-am invitat la noi, am trimis gi adrese. Acestea sunt echipamentele pe care
le-au solicitat.
Doamna consilier Firu Stela.
Puteau sA mai solicite aparate de analizd, sd fac6 ei in situalii de crizd, si nu rnai

trimiti

la alt laboratorDoamna Tranci Silvia:
Deci, le-am spus, vA rog frumos si vi gandifi, sA vA uiurati
repede sA aveli informatiile necesare pentru orice.
Domnul pregedinte Georgescu Aladin:

munca gi cdr rrai

Concluzia este cd studiul de oportunitate care s-a fhcut, ne oblig6, sau obligd
oarecum spitalul sd solicite fondurile europene pentru dotarea Ambulatoriului. cam esia
este concluzia qi ei trebuie si puni cererea de finanlare.
Doamna Trancd Silvia:
$i tot ceea ce inseamtri echipament este eligibil suti la sut6.
Proiectul de hotarare a fost supus la vot qi s-a aprobat cu unanimitate, adicd 24 de
voturi.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotirare privind aprobarea
Studiului de Oportunitate pentru proiectul ,,Modcrnizarea, reabilitarea gi dotu""a
Ambulatoriului Sec{iilor Pneumotogie I qi II din cadrul Spitalului Jud€(ean de
Urgenli Drobeta Turnu Seyerin".
Domnul pregedinte Georgescu Aladin:
Aici este nevoie de mult mai multe echipamente.
Doamna Tranci Silvia:

Da. Sunt $i prev6zute. Valoarea este dubl6 fafa de ce au cerut cei de la boli
infec{ioase. Aproape 60 de mii de euro.
Proiectul de hoterare a fost supus la vot s_a aprobat cu unanimitate, adicd
ii
24 de

voturi.

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotirare privind modificarea
foJer!ril Consiliului Jude(ean Mehedinfi nr. 192fi9.12,201g cu privire la asocierea

judelului Mehedin{i cu localitili din jude}, precum qi alocarea unor
sume din
bugetul jude{ului Mehedinfi pe anur 2018 in vederea realizirii unor obiective

de

interes public.
Doamna Vijulie Loredana:

Primdria oraqului Vinju Mare soliciti schimbarea denumirii obiectivului din
,,Modemizare ulile sategti sat Bucura, orag Vinju Mare, judetul Mehedinli,, in
,,Modemizare strizi rurale sat Bucura, orag Vinju Mare, judepl Mehedinli',. Dosarui de la
Vinju Mare a venit ieri, pe 19. in dimineala aceasta ne-am uiiat peste el, qi am vdzut ci
au
pus piatrd intr-adever, nu asfalt pentru ci nu le-a permis timpul.

voturi,

Domnul consilier Go;a Marian:
Voiam sd vd intreb daci au in proiect este previzut sa qi asfalteze.
Domnul vicepreqedinte Negru Ionicd:
Da, da. Acum doar modificdm denumirea.
Proiectul de hoErare a fost supus la vot li s-a aprobat cu unanimitate, adicl 24 de

la punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotirAre privind aprobarea
docum€ntafiei tehnico-economice faza SF Mixt, a indicatorilor tehnico-economici
aferen{i' cat Qi descrierea investifiei din Studiul d€ fezabilitate pentru obiectivul de
investi{ii ,,Modernizarea, reabilitarea Si dotarea Ambulatoriului Sec(iei Boli
Infecfioase din cadrul Spitalului Jude{ean de Urgenli Drobeta Turnu Severin,,.
Se trece

Domnul pregedinte Georgescu Aladin:
V-am dat aceastd descriere a investiJiei. Valoarea totali pentru seclia de boli
infecJioase, total6 eligibila este de 7.844.707 lei, iar suma torala neeligibili este de
2.358.235 lei. Sumd pe care va trebui sE o punem noi. Deci, proiectul se duce undeva la
pulin peste 10 mii lei, cu o valoare eligibile 9i neeligibild. 10 milioane de lei, scuze anr

gre$it.

Doamna Traaci Silvia:
La care addugim valoarea echipamentelor.
Proiectul de hotarere a fost supus la vot ;i s-a aprobat cu unanimitate, adicd 24 de
voturiDomnul consilier Mirculescu Dumitru:
Vreau sA vi spun ci sec{ia de boli infeclioase arata foarte, loarte rdu. $i pe
diniuntru gi pe dinafarS. Eu intarnplAtor a trebuit se stau acolo 4 zile, nt eu, cu mama
me4 qi vreau sa vA spun cd trebuie lacut cev4 inainte de toate, in curte. $i sunt foa e
mulli copii bolnavi. Si facd un loc de joac6, sA facA ceva. Sigur, personalul este destul de
amabil.
Domnul vicepregedinte Negru IonicI:
3

La sectia aceasta nu s-a intervenit de 30 de ani,
Domnul consilier Mirculescu Dumitru:
Aga qi pare. Au montat ni$te aere condi{ionate, au lisat giurile Idcute cu spumd, e
groamic.
Doamna Tranc6 Silvia:
Vreau si vd spun ci inclusiv amenajarea terenului, din punct de vedere a mediului,
sunt cheltuieli eligibile 9i am prevezut a$a ceva.
Domnul pregedinte Georgescu Aladin:
Asta line gi de ce este capabil si iaci ;eful de secJie. Lor nu le pasA. Acesta este
adevirul. Aceasta este ideea, ci sd putem accesa fonduri europene 7.800.000, trebuie s6
mai punem noi aproximativ 2.300.000 de lei.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotir6re privind aprobarea
documenta(iei tehnico-economice faza SF Mixt, a indicatorilor tehnico-economici
af€renti, cat 9i descrierea investi(iei din Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de
investi(ii ,,Moderniztrez, reabilitarea Qi dotarea Ambulatoriului Sec{iilor
Pneumologie qi II din cadrul Spitalului Jud€(ean de Urgenti Drobeta Turnu
Severin".
Domnul pregedinte Georgescu Aladin:
Aga cum am spus din descrierea investiliei, aici avem suma totalA eligibil6 a
proiectului este de 10.700.750 lei Si suma totala neeligibila este de 10.080.450 lei. Deci,
valoarea totalA este de peste 20 milioane lei.
Doamna consilier Firu Stela:
Vorbim de seclii sau de Ambulatoriu?
Doamna Tranci Silvia:
Nu. Vorbim de Ambulatoriu $i conform Ghidului sunt eligibile spaliile comune.
Ceea ce inseamna eligibil: acoperig, subsol, consolidare, canalizare. Dar qi celelalte I qi 2,
parter cu daj, 2 gi 3, inclusiv lifturi. La momentul acesta este foarte greu ca un bolnav sA
urce pe scad. Aga cum a spus domnul preFdinte se incearcd o diminuare.
Domnul pregedinte Georgescu Aladin:
Din picate intenJia noastri a fost sA punem clidirea aceasta pe eficien16 energetici
pe 3.1 B qi spun din p6cate cA in urma expertizei care s-a lEcut, a avut un grad man: de
seismicitate qi nu a fost eligibil6. Altfel, obfineam fonduri de acolo gi o reabilitam. Deci,
repet, suma eligibila 10.700.750 lei gi suma rotala neeligibilS este de 10.080.450 lei.
Proiectul de hotdrdre a fost supus la vot Ei s-a aprobat cu unanimitate, adic6 2,{ de
voturi.

I

PRE$EDTNTE,

SECRETAR.

av. Georgescu Aladin Gigi

jr. Mednyanszky $tefan Ladislau

Adoptat in $edinta din data de

clr

voturi.

