
 

 
 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii nr. 175 din 11.09.2018 privind aprobarea 

proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a contribuției proprii a Județului Bacău pentru 

proiectul „Lucrări de modernizare, extindere, dotare infrastructură Unitate de Primiri Urgențe, 

Realizare heliport – Spitalul Județean de Urgență Bacău” – cod SMIS 120780, cu modificările și 

completările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Bacău, întrunit în şedinţa extraordinară de îndată din 31.03.2022; 

Văzând Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 32 din data de 10.02.2022 privind aprobarea 

bugetului propriu al Județului Bacău pe anul 2022, Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 92/26.03.2018 

privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor economici pentru proiectul 

„Lucrări de modernizare, extindere, dotare infrastructură Unitate de Primiri Urgențe, Realizare heliport – 

Spitalul Județean de Urgență Bacău” și Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 175/11.09.2018, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Ţinând seama de Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Bacău cu nr. 7533 din 

29.03.2022, de Raportul comun al Serviciului dezvoltare durabilă și al Direcției economice nr. 7536 din 

29.03.2022, precum și de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Bacău; 

În temeiul art. 173, alin.(1), lit. b), lit.c) și lit.d), alin. (3), lit. a), alin. 5, lit. c), art. 182 alin. (1) și alin. 

(4), raportat la art 139, alin (3) , lit a) și lit.g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, cu modificarile 

si completarile ulterioare. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 175 din 11.09.2018, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică și va avea următorul conținut: 

”Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1 în cuantum de 17.905.439,77 lei (inclusiv 

T.V.A.), din care valoarea totală eligibilă este de 6.837.000,00 lei (inclusiv TVA) și valoarea totală neeligibilă 

de 11.068.439,77 lei (inclusiv TVA).” 

Art.2. Articolul 3 din Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 175 din 11.09.2018 se modifică și va avea 

următorul conținut: ”Art.3 Se aprobă contribuția proprie a Județului Bacău, în sumă de 11.205.179.77 lei 

(inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile, cât și contribuția de 2% din valoarea 

totală eligibilă a proiectului, în cuantum de 136.740,00 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului menționat la 

art. 1”. 

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 175 din 11.09.2018, cu modificările și 

completările ulterioare, rămân neschimbate.  

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciului dezvoltare durabilă, Direcţiei economice, Prefectului 

Județului Bacău și va fi făcută publică, în condițiile legii. 

    

 

     PREȘEDINTE,  

Valentin IVANCEA                                                                        

                Contrasemnează, 

                                                                                               SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                                        Dr. Elena-Cătălina Zară  
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