
 
                                                                                                                                                   Proiect 

                              Nr . 56 din 25.02.2022 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiţii 

„Ambulatoriu de Specialitate și Spitalizare de zi la Spitalul Județean de Urgență Mavromati, 

 municipiul Botoșani, județul Botoșani” 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.02.2022, 

analizând Referatul de aprobare nr. 3977 din 25.02.2022 al Preşedintelui Consiliului Judeţean privind 

aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiţii „Ambulatoriu de Specialitate și 

Spitalizare de zi la Spitalul Județean de Urgență Mavromati, municipiul Botoșani, județul Botoșani", 

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 3978 din 25.02.2022 al Direcţiei Investiţii și Achiziţii 

Publice, Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati” 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;  

în conformitate cu prevederile: - art.1 alin. (2) lit. g), coroborat cu art. 2 alin. (1) lit. g), art. 6 şi art. 13 din 

Anexa 3 - Programul naţional de construcţii de interes public şi social la Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind 

înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” S.A., cu modificările şi completările ulterioare, 

- art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul- cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

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, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

Art. 1. (1) Se aprobă Devizul General Total, defalcat pe contribuții C.N.I. și C.J. Botoșani, al obiectivului de 

investiţii „Ambulatoriu de Specialitate și Spitalizare de zi la Spitalul Județean de Urgență Mavromati, municipiul 

Botoșani, județul Botoșani” conform anexei nr.1. 

(2) Se aprobă costul unitar al investiției de bază, prevăzută la alin. (1), conform anexei nr. 2.  

(3) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Ambulatoriu de 

Specialitate și Spitalizare de zi la Spitalul Județean de Urgență Mavromati, municipiul Botoșani, județul Botoșani”, 

conform anexei nr. 3. 

(4) Anexele nr. 1-3* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Județean nr. 210 din 15.10.2021 își încetează aplicabilitatea. 

Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, și 

Spitalul Județean de Urgență Mavromati vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
                        Avizat pentru legalitate: 

 PREȘEDINTE, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,   

 DOINA ELENA FEDEROVICI Marcel – Stelică BEJENARIU 

 

Botoşani, 

Nr.______din_______ 2022 
*Anexele se comunică doar persoanelor interesate.  



 
Nr. 3977 din 25.02.2022 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

  

 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

Supun atenţiei dumneavoastră propunerea de aprobare a  indicatorilor tehnico – economici actualizați ai 

obiectivului de investiție „Ambulatoriu de Specialitate și Spitalizare de zi la Spitalul Județean de Urgență 

Mavromati, municipiul Botoșani, județul Botoșani”, în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și cu prevederile art. 1 alin. (2) lit. g) coroborat 

cu art. 2 alin. (1) lit. g), art. 6 şi art. 13 din Anexa 3 - Programul naţional de construcţii de interes public şi social la 

Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” S.A., cu modificările 

şi completările ulterioare. 

Obiectivul de investiții a fost inclus în lista sinteză a subprogramului, finanțarea urmând a se realiza după 

aprobarea investiției de către Guvern și în corelare cu alocațiile bugetare repartizate pentru acest subprogram de către 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, obligația de a asigura finanțarea pentru racordurile la 

utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, etc.) fiind în sarcina beneficiarului. 

  Obiectivul de investiții a fost supus avizării CTE a Companiei Naționale de Investiții, CTE a MDLPA și CTE 

interministerial, următoarea etapă fiind de aprobare a indicatorilor tehnico economici prin hotărâre de guvern. Urmare 

analizei în CTE interministerial a fost solicitată o revizuire a devizului general. 

Astfel, valoarea totală a investiţiei este de la 64.006.547,80 lei la 64.010.428,82 lei (cu TVA 19%), din care:            

- buget de stat (contribuția C.N.I.) de la 60.804.888,30 lei la 60.805.064,71 lei 

– buget local (contribuția C.J. Botoșani) de la 3.201.659,50 lei  la 3.205.364,11 lei.   

În Anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre este atașat Devizul General Total, defalcat pe contribuții C.N.I. și 

C.J. Botoșani, iar în Anexa nr. 2 costul unitar al investiției de bază.  

Indicatorii tehnico - economici revizuiți sunt prevăzuţi în Anexa nr. 3 din prezentul proiect de hotărâre. 

Clădirea va avea un regim de ȋnălțime D+P+3E, cu suprafața construită de 1.066,50 mp și suprafața construită 

desfășurată de 5.417,81 mp, cu structură de rezistență din cadre de beton armat și dimensionată pentru a asigura spațiul 

necesar a 34 de cabinete de specialitate, săli de investigații și săli de tratament necesare acestora, precum și spații 

administrative și auxiliare necesare funcționării. Sectorul de spitalizare de zi are o capacitate totală de 49 de paturi 

distribuite în saloane și rezerve. 

Construcția va avea o arhitectură modernă și cel mai important oferă flexibilitatea necesară pentru acomodarea 

viitoarelor schimbări (de funcțiune, recompartimentare) impuse de evoluția cerințelor Spitalului Județean de Urgența 

Mavromati Botoșani.  

Faţă de cele prezentate, supun atenţiei dvs. proiectul de hotărâre iniţiat în acest scop. 

  

 

  PREȘEDINTE, 

                      DOINA ELENA FEDEROVICI PREȘEDINTE, 

COSTICĂ MACALEȚI 



 
DIRECŢIA INVESTIŢII                   SPITALUL JUDEȚEAN DE                 DIRECȚIA BUGET-FINANȚE   

  ACHIZIŢII PUBLICE                    URGENȚĂ ,,MAVROMATI”     

                                                                        BOTOȘANI                                                                             

Nr. 3978 din 25.02.2022 

                                                                 

        

  

              

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

 

 

Prin prezentul proiectul de hotărâre se supune spre aprobare a indicatorilor tehnico -economici actualizați ai 

obiectivului de investiție „Ambulatoriu de Specialitate și Spitalizare de zi la Spitalul Județean de Urgență 

Mavromati, municipiul Botoșani, județul Botoșani”, în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și cu prevederile art. 1 alin. (2) lit. g) coroborat 

cu art. 2 alin. (1) lit. g), art. 6 şi art. 13 din Anexa 3 - Programul naţional de construcţii de interes public şi social la 

Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” S.A., cu modificările 

şi completările ulterioare. 

Obiectivul de investiții a fost inclus în lista sinteză a subprogramului, finanțarea urmând a se realiza după 

aprobarea investiției de către Guvern și în corelare cu alocațiile bugetare repartizate pentru acest subprogram de către 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, obligația de a asigura finanțarea pentru racordurile la 

utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, etc.) fiind în sarcina beneficiarului. 

  Obiectivul de investiții a fost supus avizării CTE a Companiei Naționale de Investiții, CTE a MDLPA și CTE 

interministerial, următoarea etapă fiind de aprobare a indicatorilor tehnico economici prin hotărâre de guvern. Urmare 

analizei în CTE interministerial a fost solicitată o revizuire a devizului general. 

Astfel, valoarea totală a investiţiei este de la 64.006.547,80 lei la 64.010.428,82 lei (cu TVA 19%), din care:            

- buget de stat (contribuția C.N.I.) de la 60.804.888,30 lei la 60.805.064,71 lei 

– buget local (contribuția C.J. Botoșani) de la 3.201.659,50 lei  la 3.205.364,11 lei.   

În Anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre este atașat Devizul General Total, defalcat pe contribuții C.N.I. și 

C.J. Botoșani, iar în Anexa nr. 2 costul unitar al investiției de bază.  

Prin construcția propusă se asigură accesul mai facil la servicii medicale de specialitate pentru populația 

municipiului și a județului Botosani. Construirea de noi cabinete de consultații, săli de tratamente și a secției de 

spitalizare de zi se traduce prin creșterea capacității Spitalului Județean Mavromati Botoșani, scurtarea timpilor de 

așteptare a pacienților și crearea de noi locuri de muncă în sectorul medical și temporar, al construcțiilor.  

Construcția va avea o arhitectură modernă și cel mai important oferă flexibilitatea necesară pentru acomodarea 

viitoarelor schimbări (de funcțiune, recompartimentare) impuse de evoluția cerințelor Spitalului Județean de Urgența 

Mavromati Botoșani.  

Clădirea va avea un regim de ȋnălțime D+P+3E, cu suprafața construită de 1.066,50 mp și suprafața construită 

desfășurată de 5.417,81 mp, cu structură de rezistență din cadre de beton armat și dimensionată pentru a asigura spațiul 

necesar a 34 de cabinete de specialitate, săli de investigații și săli de tratament necesare acestora, precum și spații 

administrative și auxiliare necesare funcționării. Sectorul de spitalizare de zi are o capacitate totală de 49 de paturi 

distribuite în saloane și rezerve. 

Față 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. 

 

    DIRECTOR EXECUTIV,              MANAGER,                      DIRECTOR EXECUTIV, 

                     Antonela PĂTRAŞCU               Doina CABA                               Magda DIDII 

 


