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JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA nr.45  
din 30 martie 2022 

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici în vederea finanțării prin 
Compania Națională de Investiții a obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare, extindere 

și dotare Secție de psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Zalău”  
 

 
Consiliul judeţean, întrunit în şedinţă ordinară; 

 Având în vedere:  
- referatul de aprobare nr. 4935 din 28.03.2022 al Preşedintelui Consiliului Judeţean;  
- raportul de specialitate comun nr. 4936 din 28.03.2022 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 în vederea finanțării prin Compania Națională de 

Investiții a obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Secție de 
psihiatrie a 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 1 la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.45 din 30 martie 2022 privind aprobarea 
principalilor indicatori tehnico-economici în vederea finanțării prin Compania Națională de 
Investiții a obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Secție de psihiatrie 
a Spitalului Județean de Urgență Zalău” 

 
Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 

„Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Secție de psihiatrie a  
Spitalului Județean de Urgență Zalău” 

 
I. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA: 

 36.795.979,49 lei din care C+M: 
 29.776.619,35 lei  

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

 Anul I:    375.000 lei / 0 lei; 

 Anul II:   18.210.489,75 lei / 14.888.309,68 lei; 

 Anul III:  18.210.489,74 lei/ 14.888.309,67 lei 
 

III. Capacităţi: 
Caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției, rezultate în urma realizării lucrărilor de 
intervenție: 
 
Număr pacienți: 72  din care: adulți cronici – 18  
           adulți acuți – 40 
                                             psihiatrie pediatrică: 14 
Arie totală construită:  3.118,31 mp din care:  

- Compartiment de psihiatrie adulți cronici: 708,71 mp 
- Compartiment de psihiatrie adulți acuți: 1.577,03 mp 
- Compartiment de psihiatrie pediatrică: 821,50 mp  
- Cabină portar: 11,07 mp 

 
Arie totală desfășurată: 4.874,08 mp din care:  

- Compartiment de psihiatrie adulți cronici: 844,96 mp 
- Compartiment de psihiatrie adulți acuți: 2.223,27 mp 
- Compartiment de psihiatrie pediatrică: 1.794,78 mp  
- Cabină portar: 11,07 mp 

 
Suprafață carosabilă amenajată: 2.201,27 mp 
Suprafață pietonală amenajată: 818,02 mp 
Suprafață curți interioare: 766,52 mp 
Suprafață verde amenajată: 1.863,02 mp 
Alte suprafețe amenajări exterioare (ziduri de sprijin + puncte gospodărești îngropate): 216,09 mp  
Număr parcări propuse: 24  


