
 
                                                                                                                                                   PROIECT 

                              Nr . 215 din 11.10.2022 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiţii 

„Modernizare și extindere Secția Oncologie, str. Marchian nr. 11” 

în municipiul Botoșani, județul Botoșani” 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 13.10.2022, 

analizând Referatul de aprobare nr. 18840 din 11.10.2022 al Preşedintelui Consiliului Judeţean privind 

aprobarea  indicatorilor tehnico – economici actualizați ai obiectivului de investiţii „Modernizare și extindere Secția 

Oncologie - str. Marchian nr. 11” în municipiul Botoșani, județul Botoșani, 

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 18841 din 11.10.2022 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 „Modernizare și extindere Secția Oncologie, str. Marchian nr. 11 în 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 indicatorii tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiţii „Modernizare și 

extindere Secția Oncologie, str. Marchian nr. 11, în 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. 87 din 28.04.2022 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 

*Anexa se comunică doar persoanelor interesate.  



 
Nr. 18840 din 11.10.2022 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE  

 

 

 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

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

obiectivului de investiție „Modernizare și extindere Secția Oncologie, str. Marchian nr. 11, în municipiul 

Botoșani, județul Botoșani”, în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale şi cu art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. f) coroborat cu 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. 

Având in vedere cerințele impuse de Inspectoratul  pentru Situații de Urgență Botoșani și concluziile din 

Expertiza pentru Siguranța pentru Siguranța la incendiu, au rezultat o serie de modificări asupra documentației 

tehnice, astfel încât valoarea totală a investiţiei se majorează de la 33.057.811,54 lei, cu TVA 19%, la 34.107.641,41 

lei, din care:            

- buget de stat (contribuția C.N.I.)           de la 32.367.394,45 lei la 33.148.638,91 lei  

– buget local (contribuția C.J. Botoșani)  de la 690.417,09 lei la 959.002,50 lei. 

Documentația tehnică este întocmită în vederea extinderii pe verticală cu încă un etaj a corpului de clădire 

(C4), cu regim de înălțime existent D+P+1E, în care își desfășoară activitatea secțiile de Radiologie și Oncologie ale 

Spitalului de Urgență „Mavromati” Botoșani. De asemenea, se vor realiza și lucrări de reabilitare (termică, finisaje și 

instalații), recompartimentare (etajul 1) și conformare la legislația în vigoare (PSI, NP 015-97, Ordinul OMS 

994/2018 pentru modificarea și completarea OMS 119/2014, etc.). Prin acest proiect se dorește mărirea capacității de 

tratare a secțiilor de Radiologie și Oncologie a Spitalului de Urgență „Mavromati” Botoșani.  

Pentru extinderea pe verticală a clădirii cu un etaj, se folosește soluția cu structură în cadre și zidărie, 

soluție agreată de către expertul tehnic.  

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

și Consiliul Județean Botoșani, iar în Anexa nr. 2 costul unitar al investiției de bază.  

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

aprobarea investiției de către C.N.I. 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. 

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

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. 18841 din 11.10.2022 

                                                                 

        

  

 

              

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 supun spre aprobare indicatorii tehnico-economici actualizați ai 

obiectivului de investiție „Modernizare și extindere Secția Oncologie, str. Marchian nr. 11, în municipiul 

Botoșani, județul Botoșani”, în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale şi cu art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. f) coroborat cu 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. 

Având in vedere cerințele impuse de Inspectoratul  pentru Situații de Urgență Botoșani și concluziile din 

Expertiza pentru Siguranța la incendiu, au rezultat o serie de modificări asupra documentației tehnice, astfel încât 

valoarea totală a investiţiei se majorează de la 33.057.811,54 lei, cu TVA 19%, la 34.107.641,41 lei, din care:            

- buget de stat (contribuția C.N.I.)           de la 32.367.394,45 lei la 33.148.638,91 lei  

– buget local (contribuția C.J. Botoșani)  de la 690.417,09 lei la 959.002,50 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.  

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

administrarea Spitalului Judetean de Urgenţă ,,Mavromati” Botoşani.  

Documentația tehnică este întocmită în vederea extinderii pe verticală cu încă un etaj a corpului de clădire 

(C4), cu regim de înălțime existent D+P+1E, în care își desfășoară activitatea secțiile de Radiologie și Oncologie ale 

Spitalului de Urgență “Mavromati” Botoșani. De asemenea, se vor realiza și lucrări de reabilitare (termică, finisaje și 

instalații), recompartimentare (etajul 1) și conformare la legislația în vigoare (PSI, NP 015-97, Ordinul OMS 

994/2018 pentru modificarea și completarea OMS 119/2014, etc.). Prin acest proiect se dorește mărirea capacității de 

tratare a secțiilor de Radiologie și Oncologie a Spitalului de Urgență “Mavromati” Botoșani.  

Pentru extinderea pe verticală a clădirii cu un etaj, se folosește soluția cu structură în cadre și zidărie, soluție 

agreată de către expertul tehnic.  

Având în vedere faptul că în prezent clădirea nu corespunde legislației în vigoare, existând modificări 

legislative după construirea spitalului, se impun următoarele lucrări pentru conformarea clădirii din punct de vedere 

legislativ:  

o reamenajarea circuitelor specifice și refacerea finisajelor conform cerinţelor DSP-ului.  

o clădirea în care își desfașoară activitatea Secţia Oncologie și Radiologie va fi amenajată cu respectarea 

Ordinului MS nr. 914 din 2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le 

îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare și legislaţiei în vigoare; 

o adaptarea din punct de vedere funcțional și a celor două lifturi existente, care să deservească noua propunere 

de extindere pe verticală, inclusiv modificarea structurii pentru montarea unui al 3-1ea lift exterior. 



Extinderea pe verticală este necesară în vedere măririi capacității de funcționare a spitalului conform 

cerințelor actuale; 

o reabilitarea termică și hidroizolarea pereţilor exteriori ai demisolului și termoizolarea întregii clădiri, 

refacerea trotuarelor exterioare; 

o redimensionare instalaţie electrică, termică, sanitară, gaze medicinale pentru tot corpul de clădire; 

o redimensionarea întregii clădiri (inclusiv extinderea) după legislaţia în vigoare; 

o obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu; 

o respectarea cerinţelor fundamentale aplicabile (Legea 10/1995 art. 5 al. (1) pct. a-g și legislaţia în vigoare. 

Realizarea proiectului propus va genera reconfigurarea și reorganizarea secțiilor medicale, punând la 

dispoziție spații de lucru adecvate și eficiente, ceea ce implică o îmbunătățire a funcționării spitalului, o optimizare a 

activităților prestate, creșterea capacității de satisfacere a nevoilor pacienților, a ponderii și calității serviciilor 

medicale acordate.  

În vederea obținerii finanțării obiectivului de investiții, Consiliului Judeţean Botoșani a înaintat în luna 

octombrie 2021, documentația tehnico-economică, la Compania Națională de Investiții, pentru includerea în 

Programul național de construcții de interes public sau social, în cadrul Subprogramului ,,Unități sanitare din mediul 

urban’’. 

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

aprobarea investiției de către C.N.I. 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. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


