
 

 

 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 191/2022 
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect “ Reducerea riscului de infecții 

nosocomiale în Spitalul Municipal Târgu Secuiesc”,  prin 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 

 
Consiliul local al municipiului Târgu  Secuiesc, judeţul Covasna,  

            Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului municipiului Târgu 
Secuiesc, privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect “ Reducerea riscului de 
infecții nosocomiale în Spitalul Municipal Târgu Secuiesc”,  prin 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,  

Având în vedere: 
-   Planul Național de Redresare și Reziliență al României aprobat de Consiliuil UE la 28 

octombrie 2021,    
-  Ordinul MDLPA nr.999/2022 pentru aprobarea Ghidului specific –Condiții de accesare a 

fondurilor europene aferente Planului de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte 
PNRR/2022, 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 

-   prevederile art.6 alin.(3) a H.G nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru 
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice; 
 - prevederile 20 alin.(1) lit.i, ale art 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările și compeltările ulterioare, 
             În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.b. coroborat cu art.129 alin.(4) lit.d , art.139 
alin.(3) lit.d, art 196 alin.(1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE 
 
           Art. 1. – Se aprobă proiectul “ Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul 
Municipal Targu Secuiesc” 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 Târgu Secuiesc” în cuantum de 29,988,078.26 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 Târgu Secuiesc” 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: 0,89% / Rata infecțiilor 

Clostridium difficile: 0,43% / Rata infecțiilor microorganisme MDR: 0.0% / Numărului de probe 
analizate de microbiologie: 4656  /  Gradul de ocupare al unității sanitare 44.26%, prevăzută în  
Anexa 1 – cererea de finanțare în conformitate cu <Raportări oficiale> aferente anului de referință 
2021. 

Art.7 - Se împuternicește dl. Canea Kocsis András să semeneze toate actele necesare şi 
contractul de finanţare în numele SPITALULUI MUNICIPAL TÂRGU SECUIESC. 

Art.8 - Se aprobă  Studiul de oportunitate și indicatorii tehnico-economici ai investiției: 
“Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Municipal Târgu Secuiesc”, conform anexei 
nr.1 la prezenta hotărâre.  

Art.9 - Se aprobă Acordul de parteneriat,  anexa nr.2 la prezenta hotărâre . 
Art.10. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează primarul Municipiului Târgu 

Secuiesc și  dl. Canea Kocsis András. 
 

Târgu Secuiesc, la 24 noiembrie 2022 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ  
     Molnár Lajos-Zoltán                                                              SECRETAR GENERAL,                                                                                                            

                                                     Tóth Csilla-Enikő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


