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CUPRINS
HOT}R~RI ALE CONSILIULUI
JUDE{EAN S}LAJ
HOT}RÂREA nr.97 din 30 august 2019 privind validarea mandatului
unui consilier jude[ean
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HOT}RÂREA nr.98 din 30 august 2019 privind completarea
componen[ei unei comisii de specialitate a Consiliului Jude[ean S]laj
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HOT}RÂREA nr.99 din 30 august 2019 privind aprobarea devizului
general \i a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul
de investi[ie @@Reabilitare DJ 108D: Cehu Silvaniei - Limita jude[
Maramure\, km 24+550 - 28+868@@
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HOT}RÂREA nr.100 din 30 august 2019 privind aprobarea devizului
general \i a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul
de investi[ii @@Extindere, modernizare \i dotare UPU-SMURD la Spitalul
Jude[ean de Urgen[] Zal]u@@- faza PT+DE finan[at prin POR 2014-2020
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HOT}RÂREA nr.101 din 30 august 2019 privind aprobarea 11
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investi[ie
@@Reabilitare \i consolidare DJ 191 G: Crasna ( DJ 108G) - Marin Valc]u de Jos (DJ 191D), km 0+000 - 11+615@@

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr.97
din 30 august 2019
privind validarea mandatului unui consilier jude[ean
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 12146 din 19.08.2019 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr. 12147 din 19.08.2019 al Direc[iei juridice \i administra[ie local];
- art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015, pentru alegerea autorit][ilor administra[iei publice locale, pentru modificarea
Legii administra[iei publice locale nr. 215/2001, precum \i pentru modificarea \i completarea Legii nr. 393/2004 privind
Statutul ale\ilor locali, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art. 602 \i ale art.173 alin. (1) lit. f) coroborate cu cele ale art.182 din Ordonan[a de urgen[] a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonan[a de urgen[] a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se valideaz] mandatul de consilier jude[ean al domnului Ciortea Flaviu - Corneliu, supleant pe lista de candida[i
ai Partidului Na[ional Liberal la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, membru al Partidului Na[ional Liberal.
Art. 2. Prezenta hot]râre poate fi atacat], de cei interesa[i, la instan[a de contencios administrativ, în termen de 5 zile de
la adoptare sau, în cazul celor absen[i de la \edin[], de la comunicare.
Art. 3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Pre\edintele Consiliului Jude[ean S]laj;
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Domnul Ciortea Flaviu Corneliu.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL GENERAL AL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr.98
din 30 august 2019
privind completarea componen[ei unei comisii de specialitate
a Consiliului Jude[ean S]laj
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 12148 din 19.08.2019 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr. 12149 din 19.08.2019 al Direc[iei juridice \i administra[ie local];
- Hot]rârea Consiliului Jude[ean S]laj nr. 95 din 26 iunie 2016 privind stabilirea num]rului, denumirii \i componen[ei
comisiilor de specialitate ale Consiliului Jude[ean S]laj, pe principalele domenii de activitate;
- prevederile art. 124 \i art.173 alin. (1) lit. f) coroborate cu cele ale art.182 din Ordonan[a de urgen[] a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ.
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonan[a de urgen[] a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se completeaz] componen[a Comisiei pentru administra[ie public] local], juridic], ap]rarea ordinii publice,
respectarea drepturilor \i a libert][ilor cet][enilor cu domnul Ciortea Flaviu Corneliu, consilier jude[ean.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] persoana prev]zut] la art. 1 din prezenta hot]râre.
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Art. 3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Domnul Ciortea Flaviu Corneliu.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL GENERAL AL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr.99
din 30 august 2019
privind aprobarea devizului general \i a principalilor indicatori tehnico-economici
pentru obiectivul de investi[ie
@@Reabilitare DJ 108D: Cehu Silvaniei - Limita jude[ Maramure\, km 24+550 - 28+868@@
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr.12226 din 20.08.2019 al Pre\edintelui Consiliului Jude[ean;
- raportul de specialitate comun nr.12225 din 20.08.2019 al Direc[iei Dezvoltare \i Investi[ii \i al Direc[iei economice;
- prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare \i con[inutul-cadru al documenta[iilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/ proiectelor de investi[ii finan[ate din fonduri publice, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- perevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art.173 alin. (1) lit. b) \i alin.(3) lit.f) coroborate cu prevederile art.182 din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ.
În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] devizul general, indicatorii tehnico-economici \i descrierea investi[iei rezulta[i din documenta[ia de
avizare a lucr]rilor de interven[ie pentru obiectivul de investi[ie @@Reabilitare DJ 108D: Cehu Silvaniei - Limita jude[
Maramure\, km 24+550 - 28+868@@ în valoare de 11.007.413,50 lei, la care se adaug] TVA în valoare de 2.078.560,96 lei,
conform Anexelor nr.1-3, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Direc[ia dezvoltare \i investi[ii;
- Direc[ia economic].
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia dezvoltare \i investi[ii;
- Direc[ia economic].

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL GENERAL AL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anexa nr.1
la Hot]r`rea nr.99
din 30 august 2019
DEVIZ GENERAL ESTIMATIV

REABILITARE DJ 108D: CEHU SILVANIEI - LIMIT} JUDE{ MARAMURE|, km 24+550 - 28+868
Faza: DALI
Curs EURO / RON = 4.72650
Nr.

Denumirea capitolelor \i subcapitolelor de

Valoare (f]r] TVA)

crt

cheltuieli

lei

euro

lei

lei

euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1
1.

Cheltuieli pentru obtinerea \i amenajarea terenului

3

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

1.1. Obtinerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2. Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3. Amenajari pentru protectia mediului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli pentru relocarea/protejarea
utilit]ților
TOTAL CAPITOLUL 1

CAPITOLUL 2
2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

CAPITOLUL 3
3.

Cheltuieli pentru proiectare \i asistenta tehnica

3.1. Studii de teren
3.2. Documenta[ii suport \i cheltuieli pentru

5,000.00

1,057.87

950.00

5,950.00

1,258.86

24,100.00

5,098.91

4,579.00

28,679.00

6,067.70

3,000.00

634.72

570.00

3,570.00

755.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

331,084.00

70,048.45

62,905.96

393,989.96

83,357.66

0.00

0.00

0.00

0.00

ob[inerea de avize, acorduri \i autoriza[ii
3.3

Expertiza tehnic]

3.4

Certificarea performan[ei energetice \i auditul
energetic al cl]dirilor

3.5. Proiectare \i inginerie
3.6. Organizarea procedurilor de achizitie publica

0.00
3.7. Consultanta
3.8. Asistenta tehnica
TOTAL CAPITOLUL 3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

138,592.00

29,322.33

26,332.48

164,924.48

34,893.57

501,776.00

106,162.28

95,337.44

597,113.44

126,333.11

CAPITOLUL 4
4.

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. Constructii \i instalatii
4.1.1. Lucr]ri de drumuri - Ob.1
4.1.2. Amenajare trecere la nivel cu calea ferat]

9,239,484.50

1,954,825.88

1,755,502.06

10,994,986.56

2,326,242.79

9,008,484.50

1,905,952.50

1,711,612.06

10,720,096.56

2,268,083.48

231,000.00

48,873.37

43,890.00

274,890.00

58,159.31

4.2. Montaj utilaj tehnologic

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice \i functionale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,239,484.50

1,954,825.88

1,755,502.06

10,994,986.56

2,326,242.79

cu montaj
4.4. Utilaje fara montaj \i echipamente de
transport
4.5.

Dotari
TOTAL CAPITOLUL 4

CAPITOLUL 5
5.

Alte cheltuieli

5.1. Organizare de santier
Lucr]ri de construc[ii pentru organizarea

250,987.00

53,102.08

47,687.53

298,674.53

63,191.48

230,987.00

48,870.62

43,887.53

274,874.53

58,156.04

5.1.1. \antierului
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier
5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costuri de

20,000.00

4,231.46

3,800.00

23,800.00

5,035.44

67,619.00

14,306.36

0.00

67,619.00

14,306.36

67,619.00

14,306.36

0.00

67,619.00

14,306.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

finanare
5.2.1. Comisioane, taxe ISC
5.2.2. Comision C.S.C.
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5.2.3. Costul creditului
5.3. Cheltuieli diverse \i neprevazute
5.4. Cheltuieli pentru informare \i publicitate
TOTAL CAPITOLUL 5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

947,047.00

200,369.62

179,938.93

1,126,985.93

238,439.85

500.00

105.79

95.00

595.00

125.89

1,266,153.00

267,883.85

227,721.46

1,493,874.46

316,063.57

CAPITOLUL 6
6.

Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1. Pregatirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2. Probe tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

11,007,413.50

2,328,872.00

2,078,560.96

13,085,974.46

2,768,639.47

Din care C +M:

9,470,471.50

2,003,696.50

1,799,389.59

11,269,861.09

2,384,398.83

Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr.99
din 30 august 2019
Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investi[ie
@@Reabilitare DJ 108D: Cehu Silvaniei - Limit] jude[ Maramure\, km 24+550 - 28+868@@
I. Valoarea total] (INV), inclusiv TVA:
* 13.085.974,46 lei (2.768.639,47 euro), din care C+M:
- 11.269.861,09 lei (2.384.398,83 euro).
(1 euro* = 4,7265 lei)
*Not]: curs valutar din 09.07.2019.
II. E\alonarea investi[iei (INV / C+M) lei, inclusiv TVA:
Anul I: 7.851.898,75 lei / 6.762.187,14 lei;
Anul II: 5.234.075,71 lei / 4.507.673,95 lei.
III. Capacit][i:
* Lungime drum: 4.304 m;
* Pode[ tubular Ø 500 mm: 5 buc;
* Pode[ tubular Ø 1000mm: 12 buc;
* Rigol] betonat]: 4.304 m;
* Accese la propriet][i: 3 buc;
* Drumuri laterale: 6 buc (se vor amenaja exclusiv pe domeniul public al UAT Jude[ul S]laj, în limita C]r[ii Funciare).
Anexa nr.3
la Hot]r`rea nr.99
din 30 august 2019
DESCRIERE INVESTI{IE
I - DATE GENERALE
Titlul proiectului: @@REABILITARE DJ 108D: CEHU SILVANIEI - LIMIT} JUDE{ MARAMURE|, KM 24+550 - 28+868@@
Amplasament: ROMÂNIA, JUDE{UL S}LAJ, LOCALITATEA CEHU SILVANIEI
Solicitant: Unitatea Administrativ Teritorial] JUDE{UL S}LAJ
II - TIPUL DE INTERVEN{IE: @@REABILITARE DJ 108D: CEHU SILVANIEI - LIMIT} JUDE{ MARAMURE|, KM
24+550 - 28+868@@
Investi[iile care fac obiectul prezentei documenta[ii cuprind opera[iuni necesare în scopul asigur]rii calit][ii lucr]rilor, asigur]rii unor condi[ii
normale de siguran[] a circula[iei, impuse de normele \i normativele în vigoare. Prin documenta[ia tehnic] (DALI) s-au prev]zut:
îmbun]t][irea elementelor geometrice în limita amprizei actuale;
cre\terea capacit][ii portante a drumurilor;
reabilitarea structurii rutiere;
asigurarea stabilit][ii corpului drumului în zonele cu ced]ri locale;
asigurarea colect]rii \i evacu]rii apelor prin realizarea de \an[uri pereate sau nepereate;
amenajarea pode[elor transversale existente sau realizarea de pode[e transversale noi, dac] este cazul;
amenajarea pode[elor laterale existente sau realizarea de pode[e laterale noi, dac] este cazul;
refacerea/realizarea pode[elor de acces la gospod]rii/propriet][i;
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executarea racordurilor drumurilor cu drumurile laterale, exclusiv în limita de proprietate;
executarea lucr]rilor de siguran[] rutier].
Suprafa[a p]r[ii carosabile va fi cu pant] unic] de 2.5% \i acostamente cu pante de 4%. Infrastructura drumului va fi realizat] prin lucr]ri
de terasamente, s]p]turi pentru corectarea profilului longitudinal \i transversal.
- categoria @@C@@ de importan[] a construc[iilor (conform H.G. nr. 766/1997);
- clasa tehnic] @@IV@@ de importan[] a construc[iilor (conform Ordinului MT nr.1296/2017).
III - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE |I CONSTRUC{IILE
III.1 - CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI
Încadrare în localitate \i zon]: obiectivul studiat, proiectat \i propus pentru reabilitare este amplasat pe teritoriul administrativ al jude[ului
S]laj, la ie\irea din Ora\ul Cehu Silvaniei.
DESCRIEREA:
Drumul jude[ean DJ 108D face leg]tura între drumul na[ional DN1H - localitatea Cri\eni (km 0+000) \i traverseaz] jude[ul S]laj pân] la limita
cu jude[ul Maramure\.
DJ 108D, sectorul propus spre reabilitare, are urm]toarele caracteristici:
drum jude[ean cu 2 benzi de circula[ie, clasa tehnic] IV;
lungimea drumului: L = 4,304 km;
l][imea p]r[ii carosabile: l = 6,0 m;
\an[urile: par[ial sau total colmatate \i nu asigur] evacuarea apelor;
zone cu ced]ri ale marginilor drumului;
pode[e: degradate, nu prezint] siguran[] în exploatare, cu o vechime de peste 30 de ani.
Conform prevederilor HG nr. 782/2014 \i ale MT nr.1296/2017 drumul este drum jude[ean, clasa tehnic] IV.
Lucr]rile de reabilitare a drumului nu necesit] modific]ri de amplasament, acestea urmând a fi executate pe actualul traseu al acestuia,
exclusiv în limita de proprietate conform CF-urilor.
Drumul jude[ean este:
* cu îmbr]c]minte bituminoas] cu durata de exploatare expirat], uzat];
* cu îmbr]c]minte asfaltic] cu suprafa[a de rulare denivelat], cu gropi, burdu\iri.
* pele pluviale de pe platform] \i respectiv de pe zona drumului sunt colectate prin \an[urile laterale.
Pode[ele au suferit diferite degrad]ri datorit] vechimii lor, a modific]rii sec[iunii cursurilor de ap] \i a efectelor produse de nivelul de trafic
rutier. Administratorul drumului nu de[ine documenta[ia tehnic] pentru reabilitarea, modernizarea \i/sau executarea acestor pode[e.
III.2 - INDICATORI CE SE VOR REALIZA PRIN PROIECT:
Proiectul propus pentru implementare are în vedere reabilitarea sectorului din drumul DJ 108D, de la km 24+550 - 28+868, respectiv de
la ie\irea din localitatea Cehu Silvaniei pân] la limita cu jude[ul Maramure\.
* Lungime drum: 4.304 m;
* Pode[ tubular Ø 500 mm: 5 buc;
* Pode[ tubular Ø 1000mm: 12 buc;
* Rigol] betonat]: 4.304 m;
* Accese la propriet][i: 3 buc;
* Drumuri laterale: 6 buc (se vor amenaja exclusiv pe domeniul public al UAT Jude[ul S]laj, în limita C]r[ii Funciare).

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr.100
din 30 august 2019
privind aprobarea devizului general \i a principalilor indicatori tehnico-economici pentru
obiectivul de investi[ii @@Extindere, modernizare \i dotare UPU-SMURD la Spitalul Jude[ean de
Urgen[] Zal]u@@- faza PT+DE finan[at prin POR 2014-2020
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 12428 din 22.08.2019 al Pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate comun nr. 12426 din 22.08.2019 al Direc[iei dezvoltare \i investi[ii \i Direc[iei economice;
- prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare \i con[inutul-cadru al documenta[iilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/ proiectelor de investi[ii finan[ate din fonduri publice, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art.173 alin. (1) lit. b) \i alin.(3) lit.f) coroborate cu prevederile art. 182 din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ.
În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
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HOT}R}|TE:
Art.1. Aprob] devizul general, indicatorii tehnico-economici \i descrierea investi[iei rezulta[i din proiectul tehnic pentru
obiectivul de investi[ii @@Extindere, modernizare \i dotare UPU - SMURD la Spitalul Jude[ean de Urgen[] Zal]u@@ în valoare
de 12.183.290,02 lei, la care se adaug] TVA în valoare de 2.300.181,91 lei, din care C+M în valoare de 7.006.314,41 lei, la
care se adaug] TVA în valoare de 1.331.199,75 lei, conform Anexelor nr.1-3, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Direc[ia economic];
- Direc[ia dezvoltare \i investi[ii;
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- Direc[ia dezvoltare \i investi[ii;

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL GENERAL AL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anexa nr.1
la Hot]r`rea nr.100
din 30 august 2019

Deviz general
al obiectivului de investitii:
Extindere, modernizare \i dotare UPU-SMURD la Spitalul Jude[ean de Urgen[] Zal]u

NR. CRT.

DENUMIREA CAPITOLELOR \I SUBCAPITOLELOR

DE

CHELTUIELI

1

TVA

Valoare (fara TVA)

2

Valoare cu TVA

19%

lei

lei

lei

3

4

5

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru ob[inerea \i amenajarea terenului
1.1

Obtinerea terenului

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

-

-

-

1.3

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala

1.3.1
1.4
1.4.1

11,724.57

2,227.67

13,952.24

48,980.77

9,306.35

58,287.12

60,705.34

11,534.02

72,239.36

Refacere sistematizare verticala
Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
Relocare si deviere retele

TOTAL CAPITOLUI 1
CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilit][ilor necesare obiectivului de investitii
2

Cheltuieli pentru asigurarea utilit][ilor

-

-

-

2.1

Alimentare cu energie electrica si iluminat exterior

59,639.67

11,331.54

70,971.21

2.2

Canalizare pluviala

54,835.80

10,418.80

65,254.60

21,750.34

136,225.81

TOTAL CAPITOLUL 2

114,475.47
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

3.2

Studii teren

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.1.1. Studii de teren

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3. Alte studii specifice

-

-

-

-

-

-

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si
autorizatii

3.3

Expertiza tehnica

22,000.00

4,180.00

26,180.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor

13,000.00

2,470.00

15,470.00

3.5

Proiectare

347,000.00

65,930.00

412,930.00
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3.5.1.Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

84,000.00

15,960.00

99,960.00

80,000.00

15,200.00

95,200.00

3,000.00

570.00

3,570.00

180,000.00

34,200.00

214,200.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de
executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie
3.6

Organizarea procedurilor de achizitie

3.7

Consultanta

15,000.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investitii

-

3.7.2. Auditul financiar
3.8

2,850.00
-

17,850.00
-

15,000.00

2,850.00

17,850.00

271,285.72

51,544.29

322,830.01

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

61,285.72

11,644.29

72,930.01

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor

50,921.48

9,675.08

60,596.57

10,364.24

1,969.21

12,333.45

210,000.00

39,900.00

249,900.00

678,285.72

128,874.28

807,160.00

6,721,490.37

1,277,083.17

7,998,573.54

6,721,490.37

1,277,083.17

7,998,573.54

Asistenta tehnica

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de
control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier
TOTAL CAPITOLUL 3
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1
4.1.1

Constructii si instalatii
Extindere si modernizare cladire
TOTAL I - subcap. 4.1

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice \i func[ionale care necesita montaj

4.4

37,902.93

7,201.56

45,104.49

522,253.00

99,228.07

621,481.07

Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si

-

echipamente de transport

4.5

Dot]ri

4.6

Active necorporale

3,188,736.00
-

TOTAL CAPITOLUL 4

10,470,382.30

605,859.84
1,989,372.64

3,794,595.84
12,459,754.94

CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1

Organizare de santier

71,740.30

13,630.66

85,370.96

5.1.1. Lucr]ri de construc[ii \i instala[ii aferente organiz]rii de \antier

71,740.30

13,630.66

85,370.96

0.00

0.00

0.00

77,069.45

0.00

77,069.45

700,631.44

133,119.97

833,751.41

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier
5.2

Comisioane, taxe, cote legale \i costul creditului

5.3

Cheltuieli diverse \i neprev]zute

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOLUL 5

10,000.00

1,900.00

11,900.00

859,441.19

148,650.63

1,008,091.82

CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1

Preg]tirea personalului de exploatare

-

-

-

6.2

Probe tehnologice si teste

-

-

-

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6
TOTAL GENERAL

12,183,290.02

2,300,181.91

14,483,471.93

Din care C+M

7,006,314.41

1,331,199.75

8,337,514.16
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Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr.100
din 30 august 2019
Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investi[ie
@@Extindere, modernizare \i dotare UPU-SMURD la Spitalul Jude[ean de Urgen[] Zal]u @@
l. Valoarea total] (INV), inclusiv TVA:
- 14.483.471,93 lei, din care
Construc[ii montaj (C+M): 8.337.514,16 lei
ll. E\alonarea investi[iei (INV/C+M), inclusiv TVA:
o Anul I - 5.793.388,75 lei, din care C+M - 3.335.005,66 lei
o Anul lI - 8.690.083,18 lei, din care C+M - 5.002.508,50 lei
lll. Durata de realizare: - 24 luni
lV. Capacit][i (în unit][i fizice \i valorice)
Sc UPU propus = 1547.45 mp, din care: 654.60 mp - extindere
Sd UPU propus = 2356.42 mp, din care: 1463.56 mp - extindere
Regim în]l[ime: Dp+P
H max. extindere = 4.00 m
UPU - extins:
COMPARTIMENT URGEN{E ADUL{I
COMPARTIMENT URGEN{E PEDIATRIE
COMPARTIMENT URGEN{E ORTOPEDIE
COMPARTIMENT URGEN{E GINECOLOGIE
COMPARTIMENT URGEN{E STOMATOLOGIE
COMPARTIMENT MICI INTERVEN{II CHIRURGICALE
COMPARTIMENT IMAGISTIC}
ZON} TRIAJ UNIC
IZOLATOR ADUL{I |I IZOLATOR PEDIATRIE
SPA{II ANEX} |I DOT}RI AUXILIARE
Total situa[ie propus]: 40 T}RGI
Circula[ii mecanice verticale: 1 ASCENSOR (dimensionat pentru transport t]rgi)

Anexa nr.3
la Hot]r`rea nr.100
din 30 august 2019
DESCRIERE INVESTI{IE
I - DATE GENERALE
Titlul proiectului: @@Extindere, modernizare \i dotare UPU - SMURD la Spitalul Jude[ean de Urgen[] Zal]u@@
Amplasament: ROMÂNIA, JUDE{UL S}LAJ, Municipiul Zal]u, Strada Simion B]rnu[iu, nr.67
Solicitant: Unitatea Administrativ Teritorial] JUDE{UL S}LAJ.
II - TIPUL DE INTERVEN{IE: @@Extindere, modernizare \i dotare UPU - SMURD la Spitalul Jude[ean de Urgen[] Zal]u@@
Principalele func[iuni dezvoltate sau nou create prin proiect, obligatorii conform Ordinul Nr. 1706 din 2007 (actualizat) privind conducerea
\i organizarea unit][ilor \i compartimentelor de primire a urgen[elor, emis de Ministerul S]n]t][ii sunt:
Spa[ii pentru consulta[ii specifice destinate examin]rii cazurilor pediatrice - spa[iile existente la ora actuala sunt pozi[ionate într-o zon]
îndep]rtat] zonei triajului general (impus ca regim unic). De asemenea, în unele cazuri se impun tratamente \i supravegheri pediatrice imediate,
care se realizeaz] în acelea\i spa[ii medicale cu cele destinate adul[ilor. Astfel, este necesar] organizarea unei structuri pentru efectuarea
consulta[iilor pediatrice, respectiv pentru tratarea cazurilor pediatrice. Aceasta se va organiza în imediata apropiere a zonei de triaj (unic), cu acces
facil din aceast] zon] \i în imediata apropiere a structurilor de tratamente critice (resuscitare).
Se va reorganiza zona de triaj unic a pacien[ilor, astfel: se asigur] un traseu dedicat urgen[elor majore - pacien[ii transporta[i cu
ambulan[a au cale liber] pân] la camera de resuscitare, f]r] sa se intersecteze cu spa[iul de a\teptare alocat în acest moment \i pentru pacien[ii
tria[i. De asemenea, se va asigura intimitatea pacientului în spa[iul de primire \i triaj - ace\tia vor fi direc[iona[i c]tre o sal] de a\teptare, special
amenajat], unde în func[ie de afec[iuni vor fi consulta[i. Sala de a\teptare pentru apar[in]tori se va izola - ace\tia nu vor putea circula în zona de
triaj \i vor fi informa[i despre starea pacien[ilor prin intermediul unui asistent social specializat \i prin intermediul sistemului de monitorizare
implementat în acest an în cadrul sec[iei UPU - SMURD. Ca urmare a lucr]rilor de modernizare \i extindere , preluarea bolnavilor de c]tre
apar[in]tori, pentru cei care nu necesit] internare, se va realiza pe un traseu direct din zonele nou create pentru a\teptare apar[in]tori;
Se vor reorganiza:
* spa[iul pentru resuscitare - se va m]ri \i se va reorganiza asigurându-se un nucleu central de comand] \i supraveghere;
* se va extinde \i se va dota corespunz]tor spa[iul pentru evaluare, tratament imediat \i monitorizare - necesar pentru acordarea asisten[ei
medicale de urgen[] pacien[ilor cu afec[iuni acute cu poten[ial de agravare;
* spa[iul pentru evaluarea \i tratamentul cazurilor u\oare, care nu necesit] monitorizare, cu probleme acute, dar care nu au poten[ial de
agravare \i nu pun în pericol via[a pacien[ilor se va extinde \i se va dota corespunz]tor;
Se vor reamplasa spa[iile pentru consulta[ii specifice, destinate examin]rii cazurilor ginecologice;
Se va crea un nucleu pentru evaluarea \i tratarea pacien[ilor care se prezint] la UPU cu afec[iuni ortopedice - ace\tia vor putea, fi
investiga[i \i din punct de vedere imagistic, se va putea preg]ti \i aplica / înl]tura atela ghipsat] în spa[ii special amenajate, care la ora actuala nu
exist] în cadrul sec[iei;
Se va reorganiza zona de mici interven[ii chirurgicale, în concordan[] cu legisla[ia în vigoare;
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Se vor crea spa[ii destinate investiga[iilor paraclinice \i imagistice \i spa[ii anexe acestora, dotate corespunz]tor;
Se va crea o zona de garderoba \i depozitare efecte pacien[i, inclusiv grup sanitar cu du\, în cazul necesita[ii de internare a anumitor
pacien[i pe sec[iile din cadrul spitalului;
Spa[iul de izolare dotat cu sistem de men[inere a presiunii negative, cu caracter permanent fa[] de restul spa[iilor din UPU va fi localizat
cu acces direct din spa[iul de triaj;
Spa[iile administrative \i circuitele aferente vor fi reamplasate în demisolul extinderii: vestiar personal UPU-SMURD, crearea unui
spa[iu de dezinfec[ie \i depozitare t]rgi \i scaune rulante etc.);
Circula[ia pe vertical] se va realiza cu ascensor de targ] \i printr-o cas] de scar] închis];
Spa[iul destinat înv][]mântului \i întâlnirilor colective - cursuri de formare continu] \i instruiri se va reamplasa în imediata apropiere
a UPU, iar spa[iul existent cu aceast] destina[ie se va transforma în spa[iu pentru personalul medical;
Spa[iul destinat odihnei tuturor categoriilor de personal UPU pentru pauze, servirea mesei (oficiu alimentar) etc. va fi amplasat
împreun] cu o zona general] de vestiar pentru personal, dotat] cu grupuri sanitare \i du\uri;
Totodat] se vor crea spa[ii pentru categoriile de personal auxiliar (brancardieri, infirmieri, îngrijitori cur][enie, paz] \i personal TESA),
pe lâng] cel medical (medici, asistente).
Spa[iile de depozitare specifice UPU-SMURD pentru materiale sanitare, medicamente \i consumabile se vor organiza \i amplasa în
zone u\or accesibile, vor fi spa[ii de depozitare pentru uzul zilnic în UPU, precum \i pentru situa[ii de aflux masiv de victime.
Toate spa[iile modernizate, extinse \i recompartimentate vor fi dotate, conform Ordinului nr. 1706/2007 privind conducerea \i
organizarea unit][ilor \i compartimentelor de primire a urgen[elor.
În conformitate cu Anexa nr.1 - Clasificarea, organizarea \i dotarea UPU \i CPU din Ordinul Nr. 1706 din 2007 (actualizat) privind
conducerea \i organizarea unit][ilor \i compartimentelor de primire a urgen[elor, emis de Ministerul S]n]t][ii este obligatorie asigurarea spa[iilor
/ func[iunilor enumerate mai sus.
III - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE |I CONSTRUC{IILE
III.1 - CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI
- încadrare în localitate \i zon]: Proiectul are ca obiect extinderea, modernizarea \i dotarea sec[iei de primiri urgen[e din cadrul Spitalului
Jude[ean de Urgen[] Zal]u.
Cl]direa dat] în folosin[] în anul 1979 este situat] în Municipiul Zal]u, str. Simion B]rnu[iu, nr. 67 \i este format] din cinci corpuri principale
\i alte 5 anexe. Num]rul cadastral prin care se identific] unitatea sanitar] este 69184, iar suprafa[a de teren aferent] Spitalului este de 18.717 mp.
Unitatea de primiri urgen[e, care face obiectul acestui proiect, este situat] la parterul corpului C3 (împ]r[it conform plan\elor care au stat la
baza construc[iei cl]dirii în 2 corpuri: A \i B). Suprafa[a actual] a unit][ii de primiri urgen[e (care ocup] doar zona corpului B) este de 950 mp.
DESCRIEREA:
Conform Ordinul 1706/2007, UPU este @@sec[ia...aflat] în structura unui spital jude[ean...destinat] triajului, evalu]rii \i tratamentului de
urgen[] ale pacien[ilor cu afec[iuni acute, care se prezint] la spital spontan sau care sunt transporta[i de ambulan[e@@.
În perioada 2006-2012 au fost realizate interven[ii în cadrul UPU în dou] etape, astfel:
În etapa I - 2006-2010 s-a realizat reorganizarea spa[iului existent pentru a corespunde în mare parte Ordinului nr. 1706/2007. Func[iunile
\i cabinetele au fost îns] gândite în limitele existente, nefiind posibil] la acea vreme, din lipsa spa[iului \i a fondurilor necesare respectarea în
totalitate a circuitelor prev]zute în Ordinul 1706/2007.
În etapa a II-a 2010 - 2012 s-a realizat accesibilitatea în UPU pentru ambulan[e, dar \i pentru celelalte categorii de autovehicule \i accesuri
pietonale, deoarece nu exista acces corespunz]tor pentru ambulan[ele de tip nou, ce dep]\eau gabaritul existent al construc[iei. S-a creat de
asemenea o zon] de a\teptare pentru sectorul UPU pediatric.
Totodat] trebuie precizat faptul c] din cadrul structurii organizatorice a UPU nu f]cea parte integrant] la acel moment \i componenta SMURD.
III.2 - INDICATORI CE SE VOR REALIZA PRIN PROIECT:
Proiectul propus pentru implementare are în vedere modernizarea, extinderea \i dotarea sec[iei UPU - SMURD din cadrul Spitalului
Jude[ean de Urgen[] Zal]u.
Având în vedere num]r mare de pacien[i care apeleaz] în fiecare an la serviciile UPU-SMURD, se impune atât reconsiderarea total] a
destina[iilor spa[iilor existente, cât \i realizarea unor spa[ii suplimentare în vederea asigur]rii desf]\ur]rii actului medical în condi[ii optime \i în
conformitate cu legisla[ia în vigoare. Singura posibilitate pentru atingerea acestui obiectiv este realizarea unor extinderi (construc[ii noi) tangente
construc[iei existente care s] fac] parte integrant], atât din punct de vedere al circuitelor func[ionale cât \i din considerente spa[iale, din structura
existent] a sec[iei UPU-SMURD.
Sc UPU propus = 1547.45 mp, din care: 654.60 mp - extindere
Sd UPU propus = 2356.42 mp, din care: 1463.56 mp - extindere
UPU - extins:

COMPARTIMENT URGEN{E ADUL{I
COMPARTIMENT URGEN{E PEDIATRIE
COMPARTIMENT URGEN{E ORTOPEDIE
COMPARTIMENT URGEN{E GINECOLOGIE
COMPARTIMENT URGEN{E STOMATOLOGIE
COMPARTIMENT MICI INTERVEN{II CHIRURGICALE
COMPARTIMENT IMAGISTIC}
ZON} TRIAJ UNIC
IZOLATOR ADUL{I |I IZOLATOR PEDIATRIE
SPA{II ANEX} |I DOT}RI AUXILIARE

Total situa[ia propus]: 40 T}RGI
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr.101
din 30 august 2019
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investi[ie
@@Reabilitare \i consolidare DJ 191 G:
Crasna ( DJ 108G) - Marin - Valc]u de Jos (DJ 191D), km 0+000 - 11+615@@
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 12398 din 21.08.2019 al Pre\edintelui Consiliului Jude[ean;
- raportul de specialitate comun nr. 12397 din 21.08.2019 al Direc[iei dezvoltare \i investi[ii \i al Direc[iei economice;
- prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art.173 alin. (1) lit. b) \i alin.(3) lit.f) coroborate cu prevederile art. 182 din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ.
În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] indicatorii tehnico-economici rezulta[i din DALI pentru obiectivul de investi[ie @@Reabilitare \i consolidare
DJ 191 G: Crasna( DJ 108G) - Marin - Valc]u de Jos (DJ 191D), km 0+000-11+615@@, conform anexei, parte integrant] din
prezenta hot]râre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Direc[ia dezvoltare \i investi[ii;
- Direc[ia economic].
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia dezvoltare \i investi[ii;
- Direc[ia economic].

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL GENERAL AL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anex]
la Hot]r`rea nr.101
din 30 august 2019

Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investi[ie
@@Reabilitare \i consolidare DJ 191 G: Crasna( DJ 108G) - Marin - Valcau de Jos (DJ 191D), km 0+000 - 11+615@@

I. Valoarea total] (INV), inclusiv TVA:
* 18.088.000, din care C+M:
- 16.398.200 lei
II. E\alonarea investi[iei (INV) lei, inclusiv TVA:
Anul I: 3.579.250 lei;
Anul II: 14. 508.750 lei.
III. Capacit][i:
- lungimea tronsonului de drum
- 11 615 ml.
- l][imea partii carosabile
- 5.50 ml
- l][imea acostamentelor
- 2 x 0,75 m
- suprafa[] acostamente
- 17 422,50 mp
- pode[ tubular Ø 800 mm:
- 7 buc;
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