ROMANIA
JUDETUL
BRAILA
,
MUNICIPIUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA
~

:a: 0 or ..A... R...A... R. .E..A... NR.. 189
din 0'7.04::.2020
Privind: Aprobarea unor masuri pentru asigurarea carantinarii institu~ionalizate pe
raza Municipiului Braila, a persoanelor pentru care normele legale In
vigoare prevad aceasta masura.
OONSILIOL LOOAL lVIUNIOIPAL BBAII·A

La iniliativa Primarului Municipiului Braila;
Avand In vedere referatul de aprobare al iniliatorului, raportul comun de
specialitate al Direcliei de Asistenla Sociala Braila, Direc~iei Finan~elor Publice
locale ~i Direc~iei Juridic Contencios Administra~ie Publica locala, precum ~i
avizele comisiilor de specialitate nr.1 , 2, 3, 4 ~i 5 din cadrul ClM Braila ;
Tinand
seama de adresa Directiei
de Sanatate Publica a Judetului
Braila
,
,
,
nr. 2891/26.03.2020, Inregistrata la Primaria Municipiului Braila sub
nr. F378/27 .03 .2020;
In conformitate cu prevederile:
- Decretului Presedintelui
Romaniei nr.195/2020 privind instituirea starii de
,
urgenta pe teritoriul Romaniei;
- Hotararii nr. 6 din 28.02.2020 a Comitetului Jude~ean pentru Situa~ii de
Urgen~a privind aprobarea Planului de masuri pentru gestionarea infec~iilor
cu Coronavirus COVID - 19 la nivelul Judetului
Braila;
,
Hotararilor nr. 1/04.03.2020 si
nr. 2/10.03.2020 ale Comitetului local
,
pentru Situa~ii de Urgen~a al Municipiului Braila privind aprobarea Planului
de masuri pentru gestionarea infec~iilor cu Coronavirus COVID - 19 la
nivelul Municipiului Braila;
- O.U.G. nr. 11/2020 privind stocurile de urgenla medicala, precum ~i unele
masuri aferente instituirii carantinei , cu modificarile ~i completarile ulterioare;
- Ordinului Ministerului Sanata~ii nr. 414/2020 privind instituirea masurii de
carantina pentru persoanele aflate In situatia de urgenta de sanatate publica
international a determinata de infectia cu COVID-19 ~i stabilirea unor masuri
in vederea prevenirii ~i limitarii efectelor epidemiei, cu modificarile ~i
completarile ulterioare;
- H.G. nr. 201/18.03.2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru
stabilirea cheltuielilor pentru carantina ~i luarea unor masuri In domeniul
sanatatii, precum ~i pentru alocarea unei sume din Fondul de rezerva
bugetara la dispozilia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020,
pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sanatalii, modificata prin H.G.
nr. 269/03.04.2020 ;
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Legii nr, 95/2006 privind reforma Tn domeniul sanatatii, republicata, cu
modificarile 9i completarile ulterioare,
- art 155 (1) lit d), alin (5) lit b) 9i art, 157 din Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare;
in baza ~rt 129 alin , (2) lit d) 9i alin, (7) lit h) din O,U,G, nr,57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
in temeiul art 139 alin , (1), coroborat cu art 196 alin, (1) lit a) din 0, U,G,
nr, 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
-

:a:OTARASTE:
Art.1 (1) Atributiile Municipiului Braila in legatura cu asigurarea masurii
carantinarii institutionalizate Tn spatii special amenajate pe raza Municipiului
Braila, a persoanelor pentru care normele legale in vigoare prevad aceasta
masura, se exercita prin Directia de Asistenta Sociala Braila, Tn conditiile
prezentei hotarari.
(2) Categoriile de persoane care pot fi carantinate sunt:
a) persoane stabilite prin Metodologia de supraveghere a COVID-19, elaborata
de Institutul National de Sanatate Publica;
b) personal medico-sanitar confirmat COVID-19 care nu necesita internarea sau
personal medico-sanitar care interactioneaza cu pacienti ~i care opteaza
pentru 0 forma de cazare Tn afara domiciliului dupa programul de lucru;
c) persoane confirmate COVID-19 asimptomatice sau cu forme u~oare pentru
care nu este necesara internarea Tn unitati sanitare pentru tratare,
(3) Persoanele prevazute la alin, (2) sunt comunicate catre Directia de
Asistenta Sociala Braila , conform prevederilor legale Tn vigoare ,
Art.2 Directia
de Asistenta Sociala Braila , in colaborare cu Directia
de
"
,
Sanatate Publica a Judetului Braila, identifica 9i organizeaza spatii de carantinare
institutionalizate pe raza Municipiului Braila,
Art.3 Se aproba decontarea de catre Municipiul Braila prin Directia de
ASistenta Sociala a cheltuielilor aferente carantinei ocazionate de Directia pentru
Sport a Judetului Braila - Hotel Sport, in perioada 19,03,2020 - 28,03,2020, in
conditiile prevazute la art, 6 din prezenta hotarare.
Art.4 Masura de carantina institutionalizata se asigura pentru perioada
stabilita conform prevederilor legale Tn vigoare.
Art.S (1) Se aproba Contractul - cadru pentru decontarea, din bugetul

Ministerului Sanatatii, a cheltuielilor pentru carantina persoanelor pentru
care normele legale prevad aceasta masura, derulate de catre auto rita ,tile
pub/ice locale, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Contractul incheiat pentru decontarea cheltuielilor cu carantina va
cuprinde cel putin clauzele prevazute Tn modelul de contract, precu'm 9i alte
clauze specifice cu respectarea prevederilor legale, stabilite prin negociere Tntre
part L
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(3) Pe durata indeplinirii contractului , urmare a intrarii in vigoare a unor acte
normative cu privire la problematica contractului , ulterior datei la care se incheie
acesta, modificarea clauzelor se face prin act aditional.
Art.6 (1) Fondurile necesare pentru decontarea cheltuielilor aferente

carantinei se asigura prin transfer din bugetul Ministerului Sanatatii, lunar, la
solicitarea Directiei de Sanatate Publica a Judetului Braila pe baza unui borderou
centralizator al documentelor justificative ale prestatorului de servicii care
insotesc cererea fundamentata , la sfar~itul perioadei de carantina .
(2) Directia de Sanatate Publica a Judetului Braila deconteaza cheltuielile
aferente carantinei la solicitarea Primariei Municipiului Braila in baza
documentelor justificative.
Art. 7 Prezenta hotarare este valabila pe toata perioada starii de urgenta

decretata , respectiv pe perioada stabilirii de catre normele legale i n vigoare a
obligatiei autoritatilor administratiei publice locale de a asigura spatii special
amenajate pentru carantina in Municipiul Braila.
Art.S Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul

Municipiului Braila, prin Directia de Asistenta Sociala Braila , Directia Finantelor
Publice Locale si, Directia
Publica Locala , iar
, Juridic Contencios Administratie
,
Secretarul General al Municipiului Braila 0 va comunica celor interesati ~i 0 va
aduce la cuno~tinta publica.

PRESEDINTE
DE SEDINTA,
,
"
CRISTIAN - FLORINEL PRICOP

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,

F-PO-09-02.0 I.03/rev.O
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ANEXA
LA H.C.L.M. NR. J!9 I ()'f.o l, . 2<020

CONTRACT
pentru decontarea, din bugetul Ministerului Sanata~ii, a cheltuielilor pentru carantina
persoanelor pentru care normele legale prevad aceasta masura, derulate de catre
autoritaWe pub lice locale
nr.

din data, _ _ _ _ _ _ __

In temeiul prevederilor OUG nr.11 12020 privind stocurile de urgen~a medicala , precum
unele masuri aferente instituirii carantinei, cu modificarile ~i completarile ulterioare, ale
Decretului Pre~edintelui Romaniei nr .195 din 16 martie 2020 privind instituirea starii de
urgen~a pe teritoriul Romaniei ~i ale HG nr.201 din 18 martie 2020 privind aprobarea normelor
metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantina ~i luarea unor masuri in
domeniul sanata~ii, precum ~i pentru alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la
dispozitia Guvernului , prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea
bugetului Ministerului Sanatatii, modificata prin H.G. nr. 269 din 03 .04.2020,
~i

I. Partile contractante
1. DIREqlA DE SANATATE PUBLICA A JUDqULUI BRAILA, cu sediul in mun. Braila, str.
jude~ul
Braila
telefon/fa x
Constantin
Dobrogeanu
Gherea
nr.2
bis,
0339.401 . 175/0339.401.178, cont IBAN nr
, deschis la Trezoreria mun .
Braila, reprezentata prin Dr. GABRIEL VS CIOCHINA, in calitate de director executiv,
2. MUNICIPIUL BRAILA cu sediul in Piata Independentei nr.1, tel. 0239.694.947, fax.
, deschis la
0239.692.394, pmb@primariabraila .ro , contul nr
Trezoreria Municipiului Braila, reprezentata prin VIOREL MARIAN DRAGOMIR, in calitate de
Primar prin DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA BRAILA, cu sediul in mun . Braila , B·dul A.I.Cuza
nr.134,
telefon/fax:
0239/629.325,
cod
fiscal: 15752478,
cont
IBAN
nr.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , reprezentata prin Director Executiv . NICOLETA MIHAELA
OANCEA, si
3. UNITATE DE CAZARE, cu sediul in mun.Braila, .. .. .. .. , .......... , reprezentata legal prin
... . . ....... Director Executiv,
au convenit la incheierea prezentul contract, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. Obiectul contractu lui
Art.1. (1) Obiectul prezentului contract it constituie decontarea, din bugetul
Ministerului Sanatatii, conform prevederilor art.8 alin.(7) . (9) din OUG nr.11 12020 privind
stocurile de urgenta medicala, precum ~i unele masuri aferente instituirii carantinei, cu
modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr. 201/2020 din 18 martie 2020 privind
aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantina ~i luarea
unor masuri in domeniul sanatatii, precum ~i pentru alocarea unei sume din Fondul de rezerva
bugetara la dispozi~ia Guvernului , previizut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru
suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii, a cheltuielilor pentru carantina persoanelor
pentru care normele legale in vigoare prevad aceasta masura .
(2) Cheltuielile aferente carantinei pentru fiecare persoana sunt urmatoarele:
a . alocatia de cazare in valoare de 230 lei/zi, care include, pe langa costurile legate de
asigurarea spatiului de locuit, costurile cu servicii de curatenie, servicii de spalatorie, produse
de igiena personala , lenjerie, prosoape, protectia bagajelor persoanelor ~i a altor efecte
personale ale acestora, cheltuieli cu colectarea, transportul ~i eliminarea de~eurilor
periculoase rezultate din activitatea de carantinare ~i cheltuieli cu dezinfectia spatiilor, la
sfar~itul fiecarei perioade de carantinare a persoanei ;
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a' 1. In situatia In care persoana este cazata lntr-un centru de carantina pus la
dispozitie In mod gratuit, alocatia de cazare este In valoare de 50 leilzi, care include
cheltuielile pentru serviciile de curatenie, servicii de spalatorie, produse de igiena personala,
lenjerie, prosoape, protectia bagajelor ~i a altor efecte personale ale acestora; cheltuielile cu
colectarea, transportul ~i eliminarea de~eurilor periculoase rezultate din activitatea de
carantinare ~i cheltuielile cu dezinfeqia spatiilor, la sfar~itul fiecarei perioade de carantinare
a persoanei, se vor deconta pe baza de documente justificative, dar nu mai mult de 30
lei Izi I persoana;
b. indemnizatia de cazare, In cuantum de 70 lei/zi , care include urmatoarele
cheltuieli :
i. cheltuieli cu hrana - 3 mese / zi, servite In camera, cu utilizarea tacamurilor ~i a
veselei de unica folosinta;
ii. cheltuieli cu apa - lntre 2 - 4 l/zi/persoana, cu utilizarea paharelor de unica
folosinta ;
iii. cheltuieli cu 1mbracaminte corespunzatoare - cate 2 pijamale ~i 2 perechi de
papuci de unica folosinta pentru toata perioada de carantinare;
c. In cazul In care persoana aflata In carantina necesita servicii de traducere,
cheltuielile aferente acestora se vor deconta pe baza de documente justificative;
d. In cazul In care persoana aflata In carantina necesita tratament pentru afectiuni
preexistente sau care pot aparea In perioada de carantina, acesta se va acorda In baza unor
documente medica Ie de tipul: scrisoare medicala, reteta, iar cheltuielile aferente acestora se
vor deconta pe baza documentelor justificative.
Sumele includ TVA.
III. Durata contractu lui

Art. 2 Prezentul contract este valabil pe perioada starii de urgenta decretata ,
respectiv pe perioada stabilirii de catre normele legale in vigoare a obligatiei autoritatilor
administratiei publice locale de a asigura spatii special amenajate pentru carantina in
Municipiul Braila .
IV. Obligatiile parWor
Art. 3 (1) Unitatea de cazare are urmatoarele obligatii:
a. asigura in limita sumei de 230 lei/zi spatiul de locuit, costurile cu servicii de curatenie,
servicii de spalatorie, produse de igiena personala, lenjerie, prosoape, protectia bagajelor
persoanelor ~i a altor efecte personale ale acestora, colectarea, transportul ~i eliminarea
de~eurilor periculoase rezultate din activitatea de carantinare ~i cheltuieli cu dezinfectia
spatiilor, la sfar~itul fiecarei perioade de carantinare a persoanei;
b. asigura in limita a 70 lei/zi/persoana hrana . 3 mese/zi, servite In camera, cu utilizarea
tacamurilor ~i a veselei de unica folosinta , apa - lntre 2 - 4 IIzi/persoana , cu utilizarea
paharelor de unica folosinta si 1mbracamintea corespunzatoare - cate 2 pijamale ~i 2 perechi
de papuci de unica folosinta pentru toata perioada de carantinare;
c. transmite lunar, la sfarsitul perioadei de carantinare, Directiei de Asistenta Sociala
Braila decontul cheltuielilor realizate, in baza unui borderou centralizator al documentelor
justificative, insotit de copii certificate ale acestora (documentelor justificative); borderoul
centralizator se va completa conform modelului din Anexa nr.1 la prezentul contract;
d. raspunde de corectitudinea documentelor inaintate in vederea decontarii ;
e . raspunde de utilizarea si justificarea sumelor stabilite conform contractului si
solicitate in vederea decontarii .
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(2) Directia de Asistenta Sociala Braila are urmatoarele obligatii:
a. 1'n vederea punerii 1'n aplicare a prevederilor art.2 alin .(7) din Legea nr. 95/2006 privind
reforma 1'n domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare,
autoritatea publica locala are obligatia de a asigura spatii special amenajate pentru carantina
1'n vederea cazarii persoanelor pentru care normele legale in vigoare prevad aceasta masura;
b. monitorizeaza zilnic activitatea de carantinare, verifica solicitarea operatorului
economic si documentele justificative si solicita Municipiului Braila alocarea si deschiderea
fondurilor bugetare necesare in vederea decontarii cheltuielilor aferente carantinei si le
deconteaza operatorului economic lunar, la sfar~itul perioadei de carantina pentru care se
solicita decontarea cheltuielilor;
c. raspunde de corectitudinea datelor si a documentelor inaintate in vederea decontarii;
d. raspunde de utilizarea si justificarea sumelor stabilite conform contractului si
solicitate in vederea decontarii.
(3) Atributiile Municipiului Braila:
a. solicita Directiei de Sanatate Publica a Judetului Braila sumele necesare decontarii in
baza cererii emise de catre Directia de Asistenta Sociala insotita de borderoul centralizator al
documentelor justificative;
b. aloca fondurile bugetare necesare Directiei de Asistenta Sociala Braila in vederea
decontarii cheltuielilor cu carantina;
(4) Directia de Sanatate Publica a Judetului Braila are urmatoarele obligatii :
a. transmite deconturile inaintate de Municipiul Braila la sfarsitul perioadei de
carantinare catre Ministerul Sanatatii conform procedurilor acestuia;
b. asigura decontarea din fondurile alocate de Ministerul Sanatatii la cap. 66.01 "Sanatate"
titlul 51 "Transferuri 1'ntre unitati ale administratiei publice", de la articolul bugetar
'Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea cheltuielilor pentru
carantina" 1'n baza unui borderou centralizator al documentelor justificative aferente, la
sfar~itul perioadei de carantina pentru care se solicita decontarea cheltuielilor.
(5) Neprezentarea deconturilor atrage amanarea decontarii pana la urmatoarea
perioada de decontare, cu respectarea prevederilor legale 1'n vigoare.
V. Solutionarea litigiilor
ArtA Litigiile aparute pe perioada derularii contractului se solutioneaza de parti pe
cale amiabila; 1'n situatia 1'n care partile nu ajung la 0 1'ntelegere pe cale amiabila, acestea se
pot adresa instantelor judecatore~ti competente.
VI .Conditii Incetare contract
Art.5 Contractul1'nceteaza prin executare, acordul de vointa al partilor, denuntare
unilaterala, expirarea termenului, 'indeplinirea sau, dupa caz, ne'indeplinirea conditiei,
imposibilitate fortuita de executare, 1'n cazul1'n care una dintre parti constata nerespectarea
unei/unor obligatii/atributii asumate de natura a prejudicia gray derularea contractului,
precum ~i din orice alte cauze prevazute de lege.
VII. Clauze speciale

Art.6 Prin act aditional la prezentul contract pot fi aduse modificari ca urmare a
intrarii in vigoare a unor acte normative cu impact in aplicarea acestuia, ulterior datei la care
se incheie prezentul contract.
Art.7 Daca 0 clauza a acestui contract este declarata nula, celelalte prevederi ale
contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata
nula sa fie 1'nlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda spiritului contractului, 1'n
conformitate cu prevederile legale.
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VIII. Forta majora
Art.S Orice lmprejurare de fapt independenta de vointa partilor, intervenita dupa data
semnarii prezentului contract ~i care lmpiedica executa rea acestuia , este considerata forta
majora ~i exonereaza de raspundere partea care 0 invoca. Sunt considerate forta majora, In
sensul prezentei clauze, lmprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, mari inundatii, embargo.
Art.9 Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte In termen de 5
zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora ~i, de asemenea, de la lncetarea
acestui caz.
IX. Dispozitii finale
Art. 10 Orice modificare poate fi facuta numai cu acordul scris al partilor, prin act
aditional.
Prezentul contract s·a lncheiat In patru exemplare, cate unul pentru fiecare parte ~i se
completeaza conform normelor legale In vigoare.
DIREqlA DE SANATATE PUBLICA
A JUDETULUI BRAILA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BRAILA

DIRECTOR EXECUTlV,
Dr. GABRIEL VS c/O CHINA

PRIMAR,
VIOREL . MARIAN DRAGOMIR

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Ec. NICOLETA DENISA ANDREESCU

DIRECTOR EXECUTIV,
VASILICA GURGU

VIlA CFP

DIRECTOR EXECUTlV,
ANGELICA BRA TU

UNITATE DE CAZARE

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA BRAILA

DIRECTOR EXECUTlV,

VIlA CFP

DIRECTOR EXECUTIV,
NICOLETA MIHAELA OANCEA
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
RODICA MARIA TfGARIDIS
Responsabi/ CFP

Cons. Jur. EMILIA MANUELA MICU
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Anexa la
contractul
nr._ _ __
BORDEROU CENTRALIZATOR
NR..............IDATA.....•... ..••.
cuprinzand documentele justificative ale prestatorului de servicii
care insotesc cere rea fundamentata pentru luna
DOCUMENTUL
Nr.
crt

DENUMIREA
FURNIZORULUI

• FELUL

SERIA

DENUMIREA
BUNURILORI
SERVICIlLORl
LUCAARILOR

DATA
EMITERII
(Ziual Lunal
Anull

NUMARUL

~ATF··

A

SUMA
SOLICITATA
DE FINANTAT
(lei)

0
1

2
3
4
5
6
7
X
X
X

X
X
--

X

-

-

-

-

-

X
X
X

X
X

L-_~

-

-

-

-

X
X
X
- -

--

-

- -------

-

Se va mentiona numele documentului in conformitate cu legislatia privind documentele financiar-contabile, precum si in conformitate cu prevederile OMFP nr.
1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea ~i plata cheltuielilor institutiilor publice, precum ~i organizarea,
evidenta ~i raportarea angajamentelor bugetare ~i legale, cu modificarile si complet:!lrile ulterioare (ex. Factura fiscala, statui de plata, angajamente legale etc.)
•• Subsemnatul... .............................ln calitate de persoan:!l imputernicita de ordonatorul de credite, confirm pe propria r:!lspundere c:!l am realizat verificarea
documentelor justificative mentionate in prezentul borderou cerrtrali~tor ~i, urmare acestei verificari, confirm ca sunt indeplinite toate conditiile de legalitate
necesare in vederea viz:!lrii acestora pentru "BUN DE

Semnaturi autorizate

