
 
 Proiect 

    Nr. 64 din 15.03.2021 

 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

„Demolare șarpantă și reabilitare energetică hidroizolaţie terasă corp D - str. Marchian nr. 11”,  

a Spitalului Județean Mavromati, municipiul Botoșani 

 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de ______.03.2021, 

analizând Referatul de aprobare nr. 4365 din 12.03.2021 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivului de investiții „Demolare șarpantă 

și reabilitare energetică hidroizolaţie terasă corp D - str. Marchian nr. 11”, a Spitalului Județean 

Mavromati, municipiul Botoșani, județul Botoșani, 

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 4366 din 12.03.2021 al Direcţiei Investiţii, 

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,  

- Avizul nr. 476/05.03.2021 al Comisiei Tehnico – Economice a Consiliului Judeţean Botoşani, 

 în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) și art. 47 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, 

 în temeiul art.173 alin. (1) lit. b), d), f), alin. (3) lit. f), alin. (5) lit. c) și art. 196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Demolare șarpantă 

și reabilitare energetică hidroizolaţie terasă corp D - str. Marchian nr. 11”, a Spitalului Județean 

Mavromati, municipiul Botoșani, județul Botoșani 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. 

   

   Avizat pentru legalitate: 

 PREȘEDINTE, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  

 DOINA ELENA FEDEROVICI  Marcel – Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 
Botoşani, 

Nr.______din_______ 2021 

*Anexa se comunică doar persoanelor interesate. 



 
Nr. 4365 din 12.03.2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

Supun atenţiei dumneavoastră propunerea de aprobare a indicatorilor tehnico – economici pentru 

obiectivul de investiții „Demolare șarpantă și reabilitare energetică hidroizolaţie terasă corp D - str. 

Marchian nr. 11”, a Spitalului Județean Mavromati, municipiul Botoșani, județul Botoșani, conform Anexei la 

proiectul de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) și art. 47 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, precum şi cu art. 173 alin. (1) lit. b), d), f), alin. (3) lit. f) , alin. (5) lit. c) și art. 196 alin. 

(1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Amplasamentul propus se află situat pe un teren care aparţine domeniului public al Judeţului Botoşani, aflat 

în administrarea Spitalului Judeţean de Urgentă „Mavromati", situat în strada Marchian nr. 11, din Municipiul 

Botoşani, înscris în Cartea Funciară nr. 52936 a UAT Judeţul Botoşani, teren având suprafaţa totală de 26.761,06 

mp, categoria de folosinţă curţi construcţii. 

Structura de rezistentă este mixtă, tip cadre alcătuită din stâlpi, grinzi din beton armat monolit și diafragme 

din beton armat monolit. 

Corpul ce face obiectul acestei investiții este corpul D, la care se propune remedierea infiltraţiilor la nivelul 

planşeului  de peste ultimul nivel. 

Clădirea studiată are o suprafaţă construită de 780 mp și o suprafaţă desfăşurată de 3900 mp, cu un regim de 

înălţime S+P+3. 

Acoperişul este parţial tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă zincată realizată peste vechea terasă 

bituminoasă, în rest terasă necirculabilă cu izolaţie bitumionoasă. 

În situaţia actuală, şarpanta din lemn peste etajul 3 este într-o stare avansată de degradare, prezintă elemente 

de rezistenţă putrezite, tabla este corodată si sunt infiltraţii la nivelul planşeului. Este necesară remedierea 

infiltraţiilor ce au apărut în interiorul Laboratorului pentru a putea începe lucrările de igienizare. Atât lucrările de 

bază, cât şi cele rezultate ca necesare de executat, au fost stabilite pe baza recomandărilor expertului tehnic. 

   Prin aceste intervenţii propuse nu se vor efectua modificări la arhitectură și structura construcţiei analizate. 

     Valoarea totală a investiţiei este de 376.320,75 lei (fără TVA), din care (C+M) 240.720,49 lei. 

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

Avizul nr. 476/05.03.2021.  

Indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii sunt prevăzuţi în Anexă, care face parte 

integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 

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

 

 

 

PREȘEDINTE, 

DOINA ELENA FEDEROVICI 

 

 

 



 
DIRECŢIA INVESTIŢII                SPITALUL JUDEȚEAN DE                 DIRECȚIA BUGET-FINANȚE                   

ACHIZIŢII PUBLICE                    URGENȚĂ ,,MAVROMATI”     

                                                                        BOTOȘANI                                                                             

 Nr. 4366 din 12.03.2021 

                                       

  

 

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

 

 

 

           Prin prezentul proiect de hotărâre se propun spre aprobare indicatorii tehnico - economici pentru 

obiectivul de investiții „Demolare șarpantă și reabilitare energetică hidroizolaţie terasă corp D - str. 

Marchian nr. 11”, a Spitalului Județean Mavromati, municipiul Botoșani, județul Botoșani. 

Amplasamentul propus se află situat pe un teren care aparţine domeniului public al Judeţului Botoşani, aflat 

în administrarea Spitalului Judeţean de Urgentă „Mavromati", situat în strada Marchian nr. 11, din Municipiul 

Botoşani, înscris în Cartea Funciară nr. 52936 a UAT Judeţul Botoşani, teren având suprafaţa totală de 26.761,06 

mp, categoria de folosinţă curţi construcţii. 

Corpul ce face obiectul acestei investiții este corpul D, la care se propune remedierea infiltraţiilor la nivelul 

planşeului  de peste ultimul nivel. 

Clădirea studiată are o suprafaţă construită de 780 mp și o suprafaţă desfăşurată de 3900 mp, cu un regim de 

înălţime S+P+3. 

Acoperişul este parţial tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă zincată realizată peste vechea terasă 

bituminoasă, în rest terasă necirculabilă cu izolaţie bitumionoasă. 

În situaţia actuală, şarpanta din lemn peste etajul 3 este într-o stare avansată de degradare, prezintă elemente 

de rezistenţă putrezite, tabla este corodată si sunt infiltraţii la nivelul planşeului. Este necesară remedierea 

infiltraţiilor ce au apărut în interiorul Laboratorului pentru a putea începe lucrările de igienizare. Atât lucrările de 

bază, cât şi cele rezultate ca necesare de executat, au fost stabilite pe baza recomandărilor expertului tehnic. 

Prin aceste intervenţii propuse nu se vor efectua modificări la arhitectură și structura construcţiei analizate. 

Valoarea totală a investiţiei este de 376.320,75 lei (fără TVA), din care (C+M) 240.720,49 lei. 

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

Avizul nr. 476/05.03.2021.   

Indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii sunt prevăzuţi în Anexă, 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. 

 

 

 

     DIRECTOR EXECUTIV,              MANAGER,                     DIRECTOR EXECUTIV, 

             Antonela PĂTRAŞCU              Doina CABA                               Magda DIDII 

 

 

 

 


