
 
                                                                                                                        Proiect 

  Nr. 247 din 18.11.2021 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea actualizării devizului general al obiectivului de investiţie  

„Construire Sediu Administrativ cu bucătărie și anexă spălătorie la 

Unitatea de Asistență Medico-Socială Ștefănești”, județul Botoșani 

 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de ______2021, 

analizând Referatul de aprobare nr. 20584 din 18.11.2021 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

privind aprobarea actualizării devizului general ”Construire Sediu Administrativ cu bucătărie și anexă 

spălătorie – Unitatea de Asistență Medico-Socială Ștefănești”, județul Botoșani, 

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 20585 din 18.11.2021 al Direcţiei 

Investiţii și Achiziţii Publice, al U.A.M.S. Ștefănești 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. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu prevederile art. 10 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 și art. 1 alin.  (2) lit. a) din Ordonanță nr. 15 din 30 august 2021 

privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, 

în temeiul art.173 alin. (1) lit. b), d), f), alin. (3) lit. f), alin. (5) lit. d) 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 actualizarea devizului general al obiectivului de investiţii „Construire Sediu 

Administrativ cu bucătărie și anexă spălătorie – Unitatea de Asistență Medico - Socială Ștefănești”, 

județul Botoșani, conform Anexei* 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. 

 

 PREŞEDINTE,  Avizat pentru legalitate: 

         SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,                         

Doina-Elena FEDEROVICI                                 Marcel – Stelică BEJENARIU 
 

 

 

Botoșani, 

Nr.______ din _______ 2021 

*Anexa se comunică doar persoanelor interesate.  



 
Nr. 20584 din 18.11.2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

 

 Doamnelor şi domnilor consilieri, 

Supunem atenţiei dumneavoastră, propunerea de aprobare a devizului general actualizat pentru 

obiectivul de investiții ”Construire Sediu Administrativ cu bucătărie și anexă spălătorie – Unitatea de 

Asistență Medico-Socială Ștefănești” în conformitate cu art. 1,alin. (2) lit. a) din Ordonanță nr. 15 din 30 

august 2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare cu ajustarea prețurilor pentru restul de 

executat aferent contractului de lucrări nr. 546/15.07.2020. 

Unitatea de Asistență Medico Socială Ștefănești, prin adresa nr. 18741/25.10.2021, a înaintat la 

Consiliul Județean Botoşani propunerea de aprobare a devizului general actualizat. 

Astfel, în conformitate cu prevederile art.10 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 și art. 1 alin. (2) lit. a) din Ordonanță 

nr. 15 din 30 august 2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, se propune spre aprobare 

devizul general actualizat al obiectivului de investiție ”Construire Sediu Administrativ cu bucătărie și 

anexă spălătorie – UAMS Ștefănești”. 

Defalcarea pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli conform devizului general actualizat, este 

prevăzută în Anexa la prezentul proiect de hotărâre. 

Investiția propusă este de natura a conduce la creșterea nivelului de protecție a sănătății și a 

condițiilor de muncă din sistemul public din Regiunea Nord-Est. Propunerea funcțiunilor se va realiza 

conform standardelor și legislației în vigoare aplicabile pentru obținerea autorizațiilor de funcționare și 

crearea condițiilor de derulare a activităților administrative.  

Unitatea de Asistență Medico-Socială Ștefănești, ce face obiectul proiectului, este de o importanță 

certă în zonă si deservește o zonă defavorizată, unde nevoia de servicii paliative este constantă.  

În vederea asigurării condițiilor decente și sigure pentru personalul și pacienții unității medico-

sociale, este necesară realizarea acestui proiect. 

Prin lucrările propuse sunt vizate următoarele aspecte esențiale: 

˗ îndeplinirea condițiilor pentru obținerea autorizațiilor de funcționare; 

˗ îndeplinirea condițiilor pentru derularea activităților administrative și a activităților de igienizare, 

respectiv preparare și servire masă în condiții corespunzătoare. 

   Valoarea totală actualizată a investiţiei este de 2.345.216 lei (fără TVA), din care (C+M) 

1.740.359 lei (fără TVA). 

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

  

PREŞEDINTE, 

Doina-Elena FEDEROVICI 

 



 
DIRECŢIA INVESTIŢII                    UNITATEA de ASISTENȚĂ            DIRECȚIA BUGET-FINANȚE 

ACHIZIŢII PUBLICE                  MEDICO SOCIALĂ ȘTEFĂNEȘTI  

                                       

Nr. 20585 din 18.11.2021 

    

  

 

 

             

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 supune atenției dumneavoastră propunerea de aprobare a 

devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Construire Sediu Administrativ cu bucătărie și 

anexă spălătorie – Unitatea de Asistență Medico-Socială Ștefănești”, județul Botoșani . 

Unitatea de Asistență Medico Socială Ștefănești, prin adresa nr. 18741/25.10.2021, a înaintat la 

Consiliul Județean Botoşani propunerea de aprobare a devizului general actualizat. 

În conformitate cu prevederile art.10 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 și art. 1 alin.  (2) lit. a) din Ordonanță nr. 15 din 30 

august 2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, se propune spre aprobare devizul general 

actualizat al obiectivului de investiție ”Construire Sediu Administrativ cu bucătărie și anexă spălătorie – 

UAMS Ștefănești”. 

Defalcarea pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli conform devizului general actualizat, este 

prevăzută în Anexa la prezentul proiect de hotărâre. 

Valoarea totală actualizată a investiţiei este de 2.345.216,41 lei (fără TVA), din care (C+M) 

1.740.359,14 lei (fără TVA). 

Întrucât infrastructura Unității de Asistență Medico - Socială Ștefănești este deficitară și nu 

corespunde capacității necesare pentru organizarea activităților într-un flux coerent. în cadrul acestei 

investiții se propune realizarea unui corp de clădire cu regim de înălțime parter + etaj parțial, ce va avea 

destinația de sediu administrativ cu bucătărie, precum și a unei anexe cu regim de înălțime parter a cărei 

destinație va fi cea de spălătorie. 

           Investiția propusă este de natură a conduce la creșterea nivelului de protecție a sănătății și a 

condițiilor de muncă din sistemul public din Regiunea Nord-Est. Propunerea funcțiunilor se va realiza 

conform standardelor și legislației în vigoare aplicabile pentru obținerea autorizațiilor de funcționare și 

crearea condițiilor de derulare a activităților administrative.  

Unitatea de Asistență Medico-Socială Ștefănești, ce face obiectul proiectului, este de o importanță 

certă în zonă si deservește o zonă defavorizată, unde nevoia de servicii paliative este constantă.  

 În vederea asigurării condițiilor decente și sigure pentru personalul și pacienții unității medico-

sociale, este necesară realizarea acestui proiect. 

 

 



Prin lucrările propuse sunt vizate următoarele aspecte esențiale: 

˗ îndeplinirea condițiilor pentru obținerea autorizațiilor de funcționare; 

˗ îndeplinirea condițiilor pentru derularea activităților administrative și a activităților de igienizare, 

respectiv preparare și servire masă în condiții corespunzătoare. 

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

Judeţean cu Aviz nr. 469 /02.10.2019.  

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,                       DIRECTOR                       DIRECTOR EXECUTIV, 

               Antonela PĂTRAŞCU         Monica Elena JIJIE                             Magda DIDII  

 

 

 

 

                           


