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HOTARARE  nr. 69 / 2021 
privind aprobarea proiectului “Creșterea capacității de prevenire și gestionare a crizei 

sanitare cauzate de COVID-19 la Spitalul Municipal Curtea de Argeș”, cod SMIS 142287,  
și a indicatorilor tehnico-economici ai acestuia 

 
 
 Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș; 

 Având in vedere: 
-Referatul de aprobare nr. 23678/20.07.2021; 
-Raportul de specialitate  nr. 23679/20.07.2021; 
-Prevederile art. 129 alin. 7 lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
-Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară Protejarea sănătății 

populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 “Creșterea capacității de 
gestionare a crizei sanitare COVID-19”; 

-Avizele date de Comisia economică și de Comisia de învățământ, sănătate, cultură, muncă și 
protecție socială; 

În temeiul  art. 139 alin. 1 teza a doua din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
 
 

Hotărăște : 
 
 
  Art. 1: Se aprobă proiectul “Creșterea capacității de prevenire și gestionare a crizei sanitare 
cauzate de COVID-19 la Spitalul Municipal Curtea de Argeș”, cod SMIS 142287, în vederea finanțării 
acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritară 9 “Protejarea 
sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 “Creșterea 
capacității de gestionare a crizei COVID-19”. 
 Art. 2: Se aprobă valoarea totală a proiectului “Creșterea capacității de prevenire și gestionare a 
crizei sanitare cauzate de COVID-19 la Spitalul Municipal Curtea de Argeș”, cod SMIS 142287, de 
17.913.252,55 lei. 
 Art. 3: Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului “Creșterea capacității de prevenire 
și gestionare a crizei sanitare cauzate de COVID-19 la Spitalul Municipal Curtea de Argeș”, cod SMIS 
142287, prevăzuți în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 4: La data intrării în vigoare a prezentei se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 51/2021 
pentru aprobarea proiectului Spitalului Municipal Curtea de Argeș denumit “Consolidarea capacității 
sistemului medical public de gestionare a situației de urgență cauzată de COVID 19, în județul Argeș”, 
cod SMIS 142287. 
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