DIRECŢIA GENERALĂ AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL
OPERAŢIONAL REGIONAL

NOTĂ - În atenţia potenţialilor solicitanţi de finanţare în cadrul axei
prioritare 3 Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniul major de
intervenţie 3.1 Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii
serviciilor de sănătate, precizăm:
•

În cazul cererilor de finanţare care vizează modernizarea, dezvoltarea şi
echiparea ambulatoriilor (din spitale şi de specialitate), sunt eligibile
unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale) din
mediul urban şi rural: municipii, oraşe, comune (consilii locale din municipii,
oraşe, comune), parteneriate sau asociaţii de dezvoltare intercomunitară
constituite între unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei
publice locale) de la toate aceste niveluri.

•

În Ghidul solicitantului, la secţiunea I.4 Alocare financiară (orientativă),
sumele aferente alocărilor financiare pe regiuni sunt exprimate în milioane
Euro şi nu în milioane lei, aşa cum apare menţionat în tabelul respectiv.

•

La secţiunea II.3 Completarea şi depunerea cererii de finanţare, II.3.1.
Completarea cererii de finanţare, copia documentelor care atestă faptul că
imobilul asupra căruia se realizează investiţia se află în proprietatea/
administrarea solicitantului, punctul b. Pentru unităţile administrativteritoriale/ Consiliile Locale / Judetene ce au in proprietate/ administrare
imobile cu destinatie de ambulatoriu de spital sau de specialitate,
precum si pentru parteneriatele dintre acestea, se va citi, în corelare cu
grila pentru verificarea conformităţii administrative:
Hotărârea Guvernului, a Consiliului Judeţean, a Consiliului general al
Municipiului Bucureşti sau a Consiliului Local publicată în Monitorul
Oficial, privind proprietatea publică asupra imobilului, conform prevederilor
Legii nr.213/1998 referitoare la proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările si completările ulterioare; insotita de copia
protocolului de predare preluare a imobilului împreună cu schiţa
cadastrală vizată de Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate imobiliară
şi cu procesul verbal de punere în posesie
Sau
Alte documente legale1, pentru cazuri particulare
Sau
Documente cadastrale şi înregistrarea terenurilor în registre (extras de
carte funciară).

1

Legi, Ordonanţe, Hotărâri de Guvern, Ordine ale Miniştrilor, Hotărâri ale Consiliilor Locale sau Judeţene, etc, publicate în
Monitorul Oficial
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•

Analiza cost-beneficiu se va elabora pe baza instrucţiunilor prezentate în
Anexa nr. 2 care a fost inclusă în pachetul de documente corespunzătoare
acestui domeniu major de intervenţie.

Strada Apolodor nr. 17, Latura Nord, Sector 5, Bucureşti, ROMÂNIA, 050741 - RO,
Tel.: +40 (37) 211 1409, info@mdlpl.ro

