PROIECT
Nr. 90 din 23.06.2020

HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizării devizului general la obiectivul de investiţie
„Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe
din Strada Marchian nr. 11, Botoșani”
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de ____ iunie 2020,
analizând Referatul de aprobare nr. 8172 din 23.06.2020 al Preşedintelui Consiliului Judeţean
privind necesitatea actualizării devizului general la obiectivul de investiţie „Modernizare, extindere,
dotare a Unității de Primiri Urgențe din Strada Marchian nr.11, Botoșani”,
având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 8173 din 23.06.2020 al Direcţiei
Investiţii, Achiziţii Publice, Direcţiei Dezvoltare, Promovare și Direcţiei 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, servicii publice şi agricultură,
în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale și art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și
conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice,
în temeiul art.173 alin. (1) lit. b), d), 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
hotărăşte:
Art. 1. Se aprobă actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare,
extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian nr. 11, Botoșani’’, conform
Anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcțiile din cadrul aparatului de
specialitate, și Spitalul Județean de Urgență ,,Mavromati” Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,
Costică MACALEȚI

Botoșani,
Nr.______ din _______ 2020
*Anexa se comunică doar persoanelor interesate.

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

Nr. 8172 din 23.06.2020

REFERAT DE APROBARE

Doamnelor şi domnilor consilieri,
Supun atenţiei dumneavoastră propunerea de aprobare a devizului general actualizat la
obiectivul de investiţii „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din Strada
Marchian nr.11, Botoșani”, în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale şi art. 173 alin (1) lit. b), lit. d), alin. (3) lit. f), alin. (5) lit.c) și 196 alin.
1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ.
Obiectivul de investiții este finanțat în baza Contractului de finanțare nr. 4202/03.05.2019, prin
Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 8, Prioritatea de investiție 8.1, Operațiunea B:
Unităţi de primire Urgenţă.
Această actualizare este justificată de faptul că la elaborarea documentației Studiu de
Fezabilitate s-au folosit prețuri unitare aferente datei elaborării documentației, respectiv martie 2018 și
constituie etapa premergătoare realizării documentației necesare pentru execuția lucrărilor .
În devizul general actualizat la data de 28.05.2020, toate obiectele au fost evaluate pe baza
cantităților de lucrări necesare, conform scenariului tehnico-economic recomandat si avizat în Comisia
Tehnico-Economică, prin Avizul nr. 443/23.05.2018, și cu aplicarea legislației specifice în vigoare,
respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018.

TOTAL
GENERAL
din care: C+M

Aprobat
conform H.C.J. nr. 74/24.05.2018
-lei- inclusiv TVA

Propus spre aprobare conform
actualizare OUG 114/2018
-lei- inclusiv TVA

6.799.847,13
4.077.282,79

8.609.756,50
4.783.720,39

Având în vedere cele prezentate mai sus, propun ca valoarea totală a investiţiei aprobată prin
Hotărârea Consiliului Județean nr. 74 din 24.05.2018, să se majoreze de la 6.799.847,13 lei, inclusiv
TVA la 8.609.756,50 lei, inclusiv TVA, sub condiția păstrării soluțiilor tehnice adoptate și
aprobate inițial.
Faţă de cele prezentate, supun atenţiei dvs. proiectul de hotărâre inițiat în acest scop.

PREŞEDINTE,
Costică MACALEȚI

DIRECŢIA INVESTIŢII
ACHIZIŢII PUBLICE
Nr. 8173 din 23.06.2020

DIRECȚIA DEZVOLTARE
ȘI PROMOVARE

DIRECȚIA BUGET- FINANȚE

Vizat,
VICEPREȘEDINTE
Dorin BIRTA

RAPORT

DE

SPECIALITATE

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune spre aprobare actualizarea Devizului General la
obiectivul de investiţii „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada
Marchian, nr.11, Botoșani”, în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale şi art. 173 alin (1) lit. b), lit. d), alin. (3) lit. f), alin.(5) lit. c) și 196
alin.1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ.
Obiectivul de investiții este finanțat în baza Contractului de finanțare nr. 4202/03.05.2019, prin
Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 8, Prioritatea de investiție 8.1, Operațiunea B:
Unităţi de primire Urgenţă.
Această actualizare este justificată de faptul că la elaborarea documentației Studiu de
Fezabilitate s-au folosit prețuri unitare aferente datei elaborării documentației, respectiv martie 2018 și
constituie etapa premergătoare realizării documentației necesare pentru execuția lucrărilor .
În devizul general actualizat la data de 28.05.2020, toate obiectele au fost evaluate pe baza
cantităților de lucrări necesare, conform scenariului tehnico-economic recomandat si avizat în Comisia
Tehnico-Economică, prin Avizul nr. 443/23.05.2018, și cu aplicarea legislației specifice în vigoare,
respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018.

TOTAL
GENERAL
din care: C+M

Aprobat
conform H.C.J. nr. 74/24.05.2018
-lei- inclusiv TVA

Propus spre aprobare conform
actualizare OUG 114/2018
-lei- inclusiv TVA

6.799.847,13
4.077.282,79

8.609.756,50
4.783.720,39

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem ca valoarea totală a investiţiei aprobată prin
Hotărârea Consiliului Județean nr. 74 din 24.05.2018, să se majoreze de la 6.799.847,13 lei, inclusiv
TVA la 8.609.756,50 lei, inclusiv TVA, sub condiția păstrării soluțiilor tehnice adoptate și
aprobate inițial.
Capacități fizice:
SUPRAFEȚE INTERVENȚIE
suprafețe utile
parter
792,2 mp
etaj
0 mp
suprafețe construit desfășurate
parter
930,8 mp
etaj
0 mp

SUPRAFEȚE EXTINDERE
suprafețe utile
suprafețe construit desfășurate

parter
etaj
parter
etaj

286,2
335,6
324,6
383,9

mp
mp
mp
mp

Extinderea propusă va avea un regim de înălțime P + 1etaj parțial și se va alipi la nord est de
corpul A și la corpul Parter existent. Supraetajarea se va realiza cu un sistem de cadre de beton armat
compus din stâlpi, grinzi și placă de beton armat. Peste placă se va amenaja un acoperiș tip terasă
necirculabilă. Copertina va avea o structură din cadre transversale plane, încastrate la bază, realizate cu
profile laminate îmbinate prin sudură și șuruburi.
Lucrări propuse:
- consolidarea structurii de rezistență actuale pentru zona ce trebuie supraînalțată, pentru a
prelua eforturile suplimentare;
- cămășuirea stâlpilor se face pe toate fețele;
- propunerea unei structuri independente pentru extinderea de pe parter;
- închiderea noii fațade cu perete de cărămidă eficientă;
- închidere fațadă cu termosistem cu polistiren extrudat de 10 cm și tencuială decorativă;
- propunerea de acoperiri în sistem de terasă necirculabilă, atât pentru extinderea parter, cât și
pentru etajul nou, termoizolație orizontală de polistiren extrudat de grosime 20 cm;
- recompartimentări din gips carton;
- vopsele lavabile pentru spații uscate;
- placare ceramică pentru spații umede;
- pardoseli de PVC Tarcket pentru spațiile uscate.
Spațiile nou construite sunt prevăzute a fi utilate cu aparatură medicală, mobilier, echipamente și
dotări corespunzătoare cerințelor legislației și normelor tehnice în vigoare.
Durata de execuție a obiectivului este de 12 luni calendaristice, iar sursele de finanțare vor fi din
bugetul local, bugetul de stat și fonduri europene.
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,
Antonela PĂTRAŞCU

DIRECTOR EXECUTIV,
Otilia MORUZI

DIRECTOR EXECUTIV,
Magda DIDII

