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HOTĂRÂREA nr.3  
din 28 ianuarie 2022 

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
„Realizarea unui heliport pe corpul B din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău” 

 
 

Consiliul judeţean, întrunit în şedinţă ordinară; 
 Având în vedere:   

- referatul de aprobare nr. 1176 din 21.01.2022 al Preşedintelui Consiliului Judeţean;  
- raportul de specialitate comun nr. 1177 din 21.01.2022 al Direcţiei economice şi al Direcţiei 

investiții și programe publice; 
- prevederile art. 15 lit. b) din HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru 

al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice;  

- prevederile art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art.173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. f)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu completările și modificările ulterioare; 

    În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 
și modificările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din Documentația de avizare a lucrărilor de 

intervenții pentru obiectivul de investiţie „Realizarea unui heliport pe corpul B din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Zalău”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: 

- Direcţia investiții și programe publice; 
- Direcția economică; 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Direcţia juridică şi administraţie locală; 
- Direcţia economică; 
- Direcţia investiții și programe publice. 

 
 

PREŞEDINTE,                                                                 Contrasemnează: 
Dinu IANCU – SĂLĂJANU                                      SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,  
                                                                             Cosmin - Radu VLAICU 
 



 
Anexa  

 la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.3 din 28 ianuarie 2022 privind aprobarea a principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Realizarea unui heliport pe corpul B din 
cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău” 

 
Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 

„Realizarea unui heliport pe corpul B din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău” 
 
 
I. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA: 

 8.895.479,00 lei din care C+M: 
 5.861.777,00 lei  

II. Eşalonarea investiţiei (INV) lei, inclusiv TVA: 

 Anul I:    4.447.739,50 lei / 2.930.888,50 lei; 

 Anul II:   4.447.739,50 lei / 2.930.888,50 lei;   
III. Capacităţi: 
Caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției, rezultate în urma realizării lucrărilor de 
intervenție: 
a) Heliport 

 Amplasament: terasa corpul B al Spitalului Județean de Urgență Zalău; 
 Platforma de aterizare va fi realizată din profile din aliaj de aluminiu H 115 mm și va avea 

formă de patrulater cu laturile de 20 x 16,5 m, având o suprafață totală de 330 m2; 
 Structura de rezistență a heliportului va fi metalică, spațială, ancorată de acoperișul Corpului B 

al Spitalului și va utiliza circa 33,5 t de otel; 
Dotări heliport 
 Jgheaburi perimetrale, dimensionate pentru preluarea apei pluviale și a apei provenite din 

instalația de stingere a incendiilor, prevăzute cu opritoare de spumă: 80 ml; 
 Separator de hidrocarburi dimensionat la preluarea cantităților de apă pluvială și cantitatea 

generată de instalația de stingere: 1 bucată; 
 Plasă de siguranță din oțel inox cu efect de hamac, așezat perimetral în jurul platformei de 

aterizare: 200 m2 ; 
 Marcaje aeronautice 330 m2; 
 Indicator al direcției vântului 1 bucată; 
 Sistem marcaje luminoase (TLOF, alinierea la traiectoria de zbor, balizaj obstacolare): 1 bucată; 
 Sistem indicator vizual al pantei de apropiere: 2 bucăți; 
 Sistem alimentare și distribuție cu energie electrică și sursă de rezervă: 1 bucată; 
 Instalație electrică de iluminat: 1 bucată; 
 Instalație de stingere a incendiilor pe platforma de aterizare: 1 bucată; 

 
b) Camera personalului de heliport 

 Amplasament: terasa corpul B al Spitalului Județean de Urgență Zalău; 
 Suprafață construită: 46 m2; 
 Dotări necesare funcționării spațiului administrativ pentru heliport; 
 Dotări PSI; 



 
c) Grup de pompare (camera pompelor) 

 Amplasament: îngropat, adiacent corpului B al Spitalului Județean de Urgență Zalău; 
 Suprafață construită: 50 m2; 
 Rezervor intangibil de apă necesar intervenției pe heliport: 15 m3; 
 Grup de pompare: 1 bucată; 
 Instalație hidranți uscați: 1 bucată; 
 

d) Lift UPU – Heliport 
 Amplasament: Corpul A al Spitalului Județean de Urgență Zalău; 
 Tipul liftului (existent): Lift de targă cu deschidere în 2 direcții opuse; 
 Extindere: 2 stații suplimentare (până la nivelul heliportului). 
 
 


