PROIECT
Nr. 9 din 21.01.2020
HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Amenajare, modernizare si extindere - Pavilion B – U.A.M.S. Dr. Elena Popovici Flămânzi ”
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de ________2020,
analizând Referatul de aprobare nr. 937 din 20.01.2020 al Președintelui Consiliului
Județean privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivului de investiții
„Amenajare, modernizare si extindere - Pavilion B – U.A.M.S. Dr. Elena Popovici Flămânzi ”,
având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 938 din 20.01.2020 al Direcţiei
Investiţii și Achiziţii Publice și al Direcției Buget – Finanțe,
- Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice, monumente
istorice şi de arhitectură, protecția mediului și turism,
- Avizul Comisiei pentru activități economice, buget, finanţe, administrarea domeniului
public şi privat al judeţului şi agricultură;
- Avizul nr. 470/20.12.2019 al Comisiei Tehnico – Economice a Consiliului Județean
Botoșani,
în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale,
în temeiul art.173 alin. (1) lit. b), f), alin. (3) lit. f) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
hotărăşte:
Art. 1. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Amenajare,
modernizare si extindere - Pavilion B – U.A.M.S. Dr. Elena Popovici Flămânzi” prevăzuţi în
Anexa* care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcțiile din cadrul aparatului de
specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE,
COSTICĂ MACALEȚI

Botoşani,
Nr.______din_______ 2020
*Anexa se comunică doar persoanelor interesate.

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Marcel – Stelică BEJENARIU

Nr. 937 din 20.01.2020

REFERAT DE APROBARE

Doamnelor şi domnilor consilieri,
Supun atenţiei dumneavoastră propunerea de aprobare a indicatorilor tehnico – economici
pentru obiectivul de investiție „Amenajare, modernizare si extindere - Pavilion B – U.A.M.S.
Dr. Elena Popovici Flămânzi”, în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, precum și cu art.173 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 196
alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Infrastructura Unității de Asistență Medico-Socială Dr. Elena Popovici Flămânzi este
deficitară, întrucât nu corespunde capacității necesare pentru organizarea activităților într-un flux
coerent. Modernizarea clădirii existente și extinderea pe orizontală a acesteia sunt necesare pentru
îmbunătățirea serviciilor medicale oferite în cadrul UAMS "Dr. Elena Popovici" și pentru
extinderea capacității acesteia. Proiectul, prin noile amenajări și extinderea clădirii, va conduce la
modernizarea serviciilor medicale existente, precum și la diversificarea acestora, oferind cadrul
logistic necesar desfășurării activității medicale în condiții de calitate și timpi de intervenție
îmbunătățiți.
Astfel, se impun următoarele investiții:
 Extinderea pe orizontală a clădirii existente și consolidarea acesteia, conform expertizei
tehnice;
 Lucrări de creștere a eficienței energetice, conform auditului energetic;
 Lucrări de amenajări interioare (la zona supusă amenajării și extindere);
 Instalații electrice;
 Instalații sanitare și stingerea incendiilor;
 Instalații termice – ventilație – climatizare;
 Rețele de apă și canalizare exterioare.
Valoarea totală a investiției este de 4.009.247,83 lei (fără TVA), din care construcții–
montaj (C+M): 3.072.324,46 lei (fără TVA).
Documentația tehnico-economică a fost avizată în Comisia Tehnico - Economică a
Consiliului Judeţean cu Aviz nr. 470/20.12.2019.
Indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii sunt prevăzuţi în Anexa la
prezentul proiect de hotărâre.
Faţă de cele prezentate, supun atenţiei dvs. proiectul de hotărâre iniţiat în acest scop.

PREȘEDINTE,
COSTICĂ MACALEȚI

DIRECȚIA INVESTIŢII,
ACHIZIŢII PUBLICE
Nr. 938 din 20.01.2020

RAPORT

DIRECȚIA BUGET-FINANȚE,

DE

SPECIALITATE

Prin prezentul proiect de hotărâre se supun spre aprobare indicatorii tehnico - economici pentru
obiectivul de investiție „Amenajare, modernizare și extindere - Pavilion B – U.A.M.S. Dr. Elena
Popovici Flămânzi”.
Infrastructura Unității de Asistență Medico-Socială Dr. Elena Popovici Flămânzi este
deficitară, întrucât nu corespunde capacității necesare pentru organizarea activităților într-un flux
coerent. Modernizarea clădirii existente și extinderea pe orizontală a acesteia sunt necesare pentru
îmbunătățirea serviciilor medicale oferite în cadrul UAMS "Dr. Elena Popovici" și pentru
extinderea capacității acesteia. Proiectul, prin noile amenajări și extinderea clădirii, va conduce la
modernizarea serviciilor medicale existente, precum și la diversificarea acestora oferind cadrul
logistic necesar desfășurării activității medicale în condiții de calitate și timpi de intervenție
îmbunătățiți.
Astfel, se impun următoarele investiții:
 Extinderea pe orizontală a clădirii existente și consolidarea acesteia, conform expertizei
tehnice;
 Lucrări de creștere a eficienței energetice, conform auditului energetic;
 Lucrări de amenajări interioare (la zona supusă amenajării și extindere);
 Instalații electrice;
 Instalații sanitare și stingerea incendiilor;
 Instalații termice – ventilație – climatizare;
 Rețele de apă și canalizare exterioare.
Valoarea totală a investiției este de 4.009.247,83 lei (fără TVA), din care construcții–
montaj (C+M): 3.072.324,46 lei (fără TVA).
Documentația tehnico-economică a fost avizată în Comisia Tehnico - Economică a
Consiliului Judeţean cu Aviz nr. 470/20.12.2019.
Indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii sunt prevăzuţi în Anexa la
prezentul proiect de hotărâre.
Faţă de cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru promovarea şi
înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean a proiectului de hotărâre iniţiat în acest
scop.
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