
 
           PROIECT 

                                      Nr. 52 din 30.03.2020 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea completării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

,,Închiderea Centrului de Plasament Sf. Nicolae Trușești” 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă extraordinară la data de ______03.2020, 

analizând Referatul de aprobare nr. 4513 din 30.03.2020 al Președintelui Consiliului Județean 

privind aprobarea completării indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivului de investiții “ 

Închiderea Centrului de Plasament Sf. Nicolae Trușești”, 

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 4514 din 30.03.2020 al Direcţiei Investiţii și 

Achiziţii Publice , Direcției Buget – Finanțe si al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului  Botoșani 

- 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, 

- Hotărârea Consiliului Județean nr. 71/30.05.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții „Închiderea Centrului de Plasament Sf. Nicolae Trușești”, 

 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 Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1. Se aprobă completarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 

„Închiderea Centrului de Plasament Sf.  Nicolae Trușești” conform Anexei* care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcțiile din cadrul aparatului de 

specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

   
                      

  Avizat pentru legalitate, 

 PREȘEDINTE, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI   

 COSTICĂ MACALEȚI  Marcel – Stelică BEJENARIU 

 

 

Botoşani, 

Nr.______din_______ 2020 

*Anexa se comunică doar persoanelor interesate.  

  



 
 Nr. 4513 din 30.03.2020 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

             Doamnelor şi domnilor consilieri, 

Supun atenţiei dumneavoastră, propunerea de aprobare a completării indicatorilor tehnico – 

economici privind obiectivul de investiții ,,Închiderea Centrului de Plasament Sf. Nicolae Trușești” 

conform Anexei la proiectul de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi cu art.173 alin. (1) lit. b) coroborat cu art.196 alin.(1) 

lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

În luna martie 2019 a fost lansat apelul 2 pentru depunerea de proiecte în cadrul Programului 

Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și socială, 

Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea 

la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și 

promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, 

precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul 

specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grupul vulnerabil: copii 8.3.C.  

În data de 23.03.2020 Agenția Pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a solicitat o clarificare pentru 

proiectul „Închiderea Centrului de Plasament Sf. Nicolae Trușești” cod SMIS 129873, prin care la punctul 

2 solicita retransmiterea Hotărârii solicitantului de aprobare a indicatorilor tehnico – economici (nu doar a 

indicatorilor financiari) pentru obiectivele propuse în proiect.  

Indicatori conf. HCJ nr. 71/30.05.2019 Indicatori noi 

Valoarea totală inclusiv TVA: 3.655.398,59 

lei din care: 

construcții–montaj (C+M): 2.449.977,28 lei 

 

Valoarea totală fără TVA: 3.071.763,52 lei 

din care: 

construcții–montaj (C+M): 2.058.804,44 lei 

Valoarea totală inclusiv TVA: 3.655.398,59 lei din 

care: 

construcții–montaj (C+M): 2.449.977,28 lei 

 

Valoarea totală fără TVA: 3.071.763,52 lei 

din care: 

construcții–montaj (C+M): 2.058.804,44 lei 

Capacități tehnice:  

Obiectul 1 – Construirea a două case de tip 

familial în localitatea Trușești 

Pe teren vor fi amplasate două case de tip 

familial, cu capacitățile de cazare a 12 copii 

fiecare. 

Obiectul 2 – Reabilitarea centrului de zi - 

Trușești. 

         Conform analizei și concluziilor 

Expertizei tehnice s-a optat varianta cu 

consolidarea pereților în varianta minimală 

– cu realizarea unor lamele din beton armat 

la interior și la intersecția zidăriei portante. 

 

Capacități tehnice:  

Obiectul 1 – Construirea a două case de tip 

familial în localitatea Trușești 

Pe teren vor fi amplasate două case de tip 

familial, cu capacitățile de cazare a 12 copii 

fiecare. 

 Obiectul 2 – Reabilitarea centrului de zi - 

Trușești. 

Clădirea care va fi supusă reabilitării, în 

care va funcționa centrul de zi pentru deprinderi 

de viață independentă are următoarele 

caracteristici tehnice: 

Suprafața construită – 252 mp 

Suprafața desfășurată – 252 mp 

Suprafața utilă totală – 210,30 mp 

1. Casa de tip familial ”Hansel” 



Suprafața construită – 180 mp 

Suprafața desfășurată – 330 mp 

Suprafața utilă totală – 264,35 mp 

2. Casa de tip familial ”Gretel” 

Suprafața construită – 180 mp 

Suprafața desfășurată – 330 mp 

Suprafața utilă totală – 264,35 mp 

 

Valoarea totală a investiției (cu TVA de 19%) este de 3.655.398, 59 lei. 

Documentația tehnico-economică a fost avizată în Comisia Tehnico - Economică a Consiliului 

Județean cu Aviz nr. 446/11.09.2018. 

Faţă de cele prezentate, supun spre dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre iniţiat în acest scop. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Costică MACALEȚI 

 
 

  



 
 

DIRECŢIA INVESTIŢII                   DIRECȚIA GENERALĂ               DIRECȚIA BUGET-FINANȚE  

  ACHIZIŢII PUBLICE                 DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI                         

                                                           PROTECȚIA COPILULUI                                                                                         

                                   BOTOȘANI 

Nr. 4514 din 30.03.2020                    

 

 VIZAT, VIZAT,   

 VICEPREȘEDINTE,  VICEPREȘEDINTE, 

 Dorin BIRTA Constantin-Liviu TOMA  
 

 

 

 

R A P O R T     D E    S P E C I A L I T A T E 

 

 

Prin adresa nr. 8.400 din 24.03.2020, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Botoșani a înaintat la Consiliul Judeţean Botoşani, propunerea de aprobare a completării 

indicatorilor tehnico – economici privind obiectivul de investiţii ,,Închiderea Centrului de Plasament Sf. 

Nicolae -Trușești”, conform Anexei la proiectul de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 44 

alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum şi cu art.173 alin. (1) lit. b) 

coroborat cu art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ. 

Consiliul Județean Botoșani și Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului 

Botoşani au  depus la ADR Nord-Est cererea de finanțare pentru realizarea acestui obiectiv de investiții, 

implementarea proiectului  „Închiderea Centrului de plasament Sf. Nicolae -Trușești ”.  

Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 71/30.05.2019 au fost aprobați indicatorii tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții „Închiderea Centrului de Plasament Sf. Nicolae Trușești”.  

Documentația aferentă obiectivului de investiții cuprindea: construirea a două case de tip familial 

în localitatea Trușești, reabilitarea unei clădiri în care va funcționa un centru de zi pentru deprinderi de 

viață independentă și reabilitarea/modernizarea a trei apartamente în mun. Dorohoi. 

În luna martie 2019 a fost lansat apelul 2 pentru depunerea de proiecte în cadrul Programului 

Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și socială, 

Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea 

la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și 

promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, 

precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul 

specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grupul vulnerabil: copii 8.3.C.  

În data de 23.03.2020 Agenția Pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a solicitat o clarificare pentru 

proiectul „Închiderea Centrului de Plasament Sf. Nicolae Trușești” cod SMIS 129873 prin care la punctul 



2 solicita retransmiterea Hotărârii solicitantului de aprobare a indicatorilor tehnico – economici(nu doar a 

indicatorilor financiari) pentru obiectivele propuse în proiect.  

 

Indicatori conf. HCJ nr. 71/30.05.2019 Indicatori noi 

Valoarea totală inclusiv TVA: 3.655.398,59 

lei din care: 

construcții–montaj (C+M): 2.449.977,28 lei 

 

Valoarea totală fără TVA: 3.071.763,52 lei 

din care: 

construcții–montaj (C+M): 2.058.804,44 lei 

Valoarea totală inclusiv TVA: 3.655.398,59 lei din 

care: 

construcții–montaj (C+M): 2.449.977,28 lei 

 

Valoarea totală fără TVA: 3.071.763,52 lei 

din care: 

construcții–montaj (C+M): 2.058.804,44 lei 

Capacități tehnice:  

Obiectul 1 – Construirea a două case de tip 

familial în localitatea Trușești 

Pe teren vor fi amplasate două case de tip 

familial, cu capacitățile de cazare a 12 copii 

fiecare. 

Funcțional parter 

Clădirea va avea 2 intrări: una principală și o 

intrare secundară, pe fațada posterioară, în 

zona blocului alimentar, cu acces din curtea 

interioară. 

• 1 cameră - izolator, cu respectarea 

normelor igienico-sanitare și a suprafeței 

minime de 6 mp/pers., prevăzută în 

standardele minime de calitate; 

• grup sanitar propriu cu ventilație; 

• Hol intrare în cameră, din care se va 

face accesul în baie și în izolator; 

• Bucătărie, prevăzută cu următoarele 

spații: 

- Loc de luat masa; 

- Spațiu de preparare; 

- Spațiu de depozitare alimente. 

• Intrarea principală se propune cu un 

windfang prevăzut cu dulapuri încastrate (rol 

de depozitare încălțăminte, îmbrăcăminte udă 

în sezonul ploios sau cu ninsori); 

• Un spațiu pentru spălătorie și uscător, 

care va deservi toți beneficiarii; 

• Un spațiu pentru centrala termică pe 

combustibil solid (lemne); 

• O cameră de zi, spațiu comun – sală 

multifuncțională, pentru activități de 

Capacități tehnice:  

Obiectul 1 – Construirea a două case de tip 

familial în localitatea Trușești 

Pe teren vor fi amplasate 2 case de tip 

familial, pentru cazarea a 12 copii fiecare.  

1. Casa de tip familial ”Hansel” 

Suprafața construită – 180 mp 

Suprafața desfășurată – 330 mp 

Suprafața utilă totală – 264,35 mp 

2. Casa de tip familial ”Gretel” 

Suprafața construită – 180 mp 

Suprafața desfășurată – 330 mp 

Suprafața utilă totală – 264,35 mp 

Fiecare casă de tip familial va avea 

următoarea structură: 

Funcțional parter 

Clădirea va avea 2 intrări: una principală și o 

intrare secundară, pe fațada posterioară, în zona 

blocului alimentar, cu acces din curtea interioară. 

 1 cameră - izolator, cu respectarea 

normelor igienico-sanitare și a suprafeței minime 

de 6 mp/pers., prevăzută în standardele minime de 

calitate; 

 grup sanitar propriu cu ventilație; 

 Hol intrare în cameră, din care se va 

face accesul în baie și în izolator; 

 Bucătărie, prevăzută cu următoarele 

spații: 

- Loc de luat masa; 

- Spațiu de preparare; 

- Spațiu de depozitare alimente. 

 Intrarea principală se propune cu un 

windfang prevăzut cu dulapuri încastrate (rol de 

depozitare încălțăminte, îmbrăcăminte udă în 

sezonul ploios sau cu ninsori); 



socializare, relaxare, cultural-educative; un 

spațiu delimitat pentru studiu individual la 

calculator, care va fi folosit alternativ, în 

funcție de necesități de către toți beneficiarii; 

camera de zi va avea lumină și ventilație 

naturală; 

• Birou (cameră personal) cu grup 

sanitar propriu; 

• Terasa va fi situată la ieșirea din 

clădire, fațada posterioară. 

Funcțional etaj 

• 5 camere pentru odihnă și somn, 

pentru 2, respectiv 3 copii, cu respectarea 

normelor igienico-sanitare și a suprafeței 

minime de 6 mp/pers., prevăzută în 

standardele minime de calitate; 

• Hol intrare cu acces camere; 

• 3 săli de baie care vor deservi cele 5 

camere; 

• Holul la etaj se propune de formă 

pătrată, spațios cu posibilitatea de a fi 

amenajat și utilizat și ca sală de activități; 

Casa scării: va asigura legătura între parter și 

etaj, prin una sau două rampe cu podest. 

Obiectul 2 – Reabilitarea centrului de zi - 

Trușești. 

         Conform analizei și concluziilor 

Expertizei tehnice s-a optat varianta cu 

consolidarea pereților în varianta minimală – 

cu realizarea unor lamele din beton armat la 

interior și la intersecția zidăriei portante. 

Prin reabilitarea clădirii se propun amenajări 

interioare fără demolarea structurii existente, 

realizarea de compartimentări cu pereți din 

gips carton cu izolație termică și acustică. 

Centrul va dispune de spații pentru derularea 

tipurilor de activități în beneficiul copiilor și  

familiilor.  

Clădirea în care va funcționa centrul de zi va 

asigura beneficiarilor, personalului și 

vizitatorilor siguranță și confort. Acesta va 

îndeplini condițiile prevăzute de lege privind 

avizele de funcționare. 

Amenajarea interioară va avea următoarele 

 Un spațiu pentru spălătorie și uscător, 

care va deservi toți beneficiarii; 

 Un spațiu pentru centrala termică pe 

combustibil solid (lemne); 

 O cameră de zi, spațiu comun – sală 

multifuncțională, pentru activități de socializare, 

relaxare, cultural-educative; un spațiu delimitat 

pentru studiu individual la calculator, care va fi 

folosit alternativ, în funcție de necesități de către 

toți beneficiarii; camera de zi va avea lumină și 

ventilație naturală; 

 Birou (cameră personal) cu grup sanitar 

propriu; 

 Terasa va fi situată la ieșirea din 

clădire, fațada posterioară. 

Funcțional etaj 

 5 camere pentru odihnă și somn, 

pentru 2, respectiv 3 copii, cu respectarea 

normelor igienico-sanitare și a suprafeței 

minime de 6 mp/pers., prevăzută în standardele 

minime de calitate; 

 Hol intrare cu acces camere; 

 3 săli de baie care vor deservi cele 5 

camere; 

 Holul la etaj se propune de formă 

pătrată, spațios cu posibilitatea de a fi amenajat 

și utilizat și ca sală de activități; 

 Casa scării: va asigura legătura între 

parter și etaj, prin una sau două rampe cu 

podest. 

Împrejmuirea se va realiza din plasă 

bordurată, stâlpi metalici pe un soclu de beton 

cu respectarea cerințelor din certificatul de 

urbanism.  

Clădirea va fi prevăzută cu trotuare 

perimetrale și rigole de colectare și dirijare ape 

pluviale pe laturile pe care se va considera a fi 

necesar, pentru a evita băltirea apei pluviale, 

conform normativului în vigoare NP 51/2012, 

NPO 10/97 și NPO 11/97. Vor fi construite 

rampe de acces cu inclinație maximă de 8% 

conform legislației în vigoare NP 51/2012.  

Fiecare casă de tip familial va fi 

prevăzută cu instalații aferente construcțiilor 

care se vor branșa la rețelele de utilități a 

localității. 

Va fi montate instalații de aer 

condiționat, un sistem de panouri solare și un 

sistem de supraveghere video. 

Va fi amenajat un spațiu de joacă, 



funcțiuni: 

- Hol, spațiu de primire, înregistrare și 

așteptare  21,90 + 14,60 mp; 

- Camera de consiliere           26,50 mp; 

- Camera cu birouri pentru personal de 

specialitate                            23,70 mp; 

- Două camere pentru activități educative 

  41,00 + 43,50 mp; 

- Două grupuri sanitare pentru beneficiari și 

personal       7,70+5,00 mp; 

- Un spațiu pentru depozitarea materialelor 

igienico-sanitare                4,60 mp; 

- Spațiu pentru centrala termică pe lemne 

               12,80 mp; 

-Terasă acoperită         9,00 mp; 

TOTAL ARIE UTILĂ    210,30 mp 

recreere pentru copii, dotat cu: bănci simple, 

bănci cu masă, aparate joacă și sport (balansoar, 

carusel, zonă de joacă cu pavele din cauciuc, 

aparat fitness de exterior pentru brațe, aparat 

fitness de exterior pentru alergare, aparat fitness 

de exterior bicicletă eliptică). Va fi amenajat și 

un parc cu alei pietruite și foișor. 

Obiectul 2 – Reabilitarea centrului de zi - 

Trușești. 

Clădirea care va fi supusă reabilitării, 

în care va funcționa centrul de zi pentru 

deprinderi de viață independentă are 

următoarele caracteristici tehnice: 

Suprafața construită – 252 mp 

Suprafața desfășurată – 252 mp 

Suprafața utilă totală – 210,30 mp 

Amenajarea interioară va avea următoarele 

funcțiuni: 

- Hol, spațiu de primire, înregistrare și 

așteptare  21,90 + 14,60 mp; 

- Camera de consiliere               26,50 

mp; 

- Camera cu birouri pentru personal de 

specialitate                            23,70 mp; 

- Două camere pentru activități educative

   41,00 + 43,50 mp; 

- Două grupuri sanitare pentru beneficiari 

și personal       7,70+5,00 mp; 

- Un spațiu pentru depozitarea 

materialelor igienico-sanitare                4,60 

mp; 

- Spațiu pentru centrala termică pe lemne

                12,80 mp; 

- Terasă acoperită       9,00 mp; 

 

Conform analizei și concluziilor 

Expertizei tehnice s-a optat pentru următoarele 

soluții tehnice: 

- Realizarea de cămășuieli pe fețele 

exterioare ale fundațiilor, din beton armat clasa 

C20/25, cu o centură la partea superioară a 

fundației; 

- Desfacerea și refacerea pardoselilor. Se 

va dispune o centură la baza pereților, la interiorul 

pereților exteriori și pe conturul camerelor; 

- Inserarea în grosimea pereților, la 

interiorul pereților exteriori și la fața pereților 

interiori, la intersecții, a unor elemente verticale 

din beton armat cu grosimea de 1,00 m (lamele 



din beton armat); 

- Refacerea continuității zidăriei, după 

decopertare; 

- Refacerea continuității zidăriei la 

intersecții; 

- Se vor executa centuri de beton armat la 

partea superioară a pereților de care se va ancora 

șarpanta și vor fi realizate grinzi principale 

metalice HEA; 

- Golurile nou create vor fi bordate cu 

elemente din beton armat; 

- Refacerea în totalitate a 

șarpantei;Refacerea finisajelor interioare și 

exterioare; 

- Sistematizarea verticală, cu adoptarea 

sistemului adecvat de dirijare a apelor meteorice. 

Vor fi realizate tencuieli simple și varuri 

lavabile, pardoseli cu gresie pe hol, grupuri 

sanitare și centrala termică, pardoseli cu parchet 

lavabil în birouri, săli activități diverse. Tâmplăria 

va fi realizată din PVC cu geam termopan. În 

exterior se va realiza termoizolație de 10 cm 

grosime, cu tencuiala decorativă, reparații și 

înlocuiri complete ale planșeului, șarpantei și 

învelitorii din tablă fălțuită. 

Va fi amenajat podestul de la accesul 

principal cu scări mozaicate și rampa de acces 

pentru persoanele cu dizabilități (conform NP 

051/2012). 

Împrejmuirea se va realiza din plasă 

bordurată, stâlpi metalici pe un soclu de beton. Va 

fi amenajată o perdea de protecție pentru 

reducerea influenței zgomotului stradal cu o 

vegetație specifică. 

Clădirea va fi prevăzută cu trotuare 

perimetrale și rigole de colectare și dirijare a 

apelor pluviale pe laturile pe care se consideră 

necesar, pentru evitarea băltirii apelor. 

Fiecare casă de tip familial va fi 

prevăzută cu instalații aferente construcțiilor 

care se vor branșa la rețelele de utilități a 

localității. 

Va fi montate instalații de aer 

condiționat și un sistem de supraveghere video. 

Va fi amenajat un spațiu de joacă, 

recreere pentru copii, dotat cu: bănci simple, 

bănci cu masă, aparate joacă și sport (balansoar, 

carusel, zonă de joacă cu pavele din cauciuc, 

aparat fitness de exterior pentru brațe, aparat 

fitness de exterior pentru alergare, aparat fitness 

de exterior bicicletă eliptică). Va fi amenajat și 



un parc cu alei pietruite și foișor. 

Centrul va dispune de spații pentru 

derularea tipurilor de activități în beneficiul 

copiilor și  familiilor.  

Clădirea în care va funcționa centrul de 

zi va asigura beneficiarilor, personalului și 

vizitatorilor siguranță și confort. Acesta va 

îndeplini condițiile prevăzute de lege privind 

avizele de funcționare. 

    Valoarea totală a investiției (cu TVA de 19%) este de 3.655.398, 59  lei .       

    Documentația tehnico-economică a fost avizată în Comisia Tehnico - Economică a Consiliului 

Judeţean cu Aviz nr. 446/11.09.2018. 

Indicatorii tehnico-economici sunt prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din proiectul 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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