
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂREA nr.20  
din 24 februarie 2023 

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru lucrările de intervenție 
aferente proiectului „Eficientizarea energetică a imobilului aflat în proprietatea Județului Sălaj, 

situat în Municipiul Zalău, str. Păcii, nr.10”, finanțat prin PNRR 
 
 
 

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

- referatul de aprobare nr. 2867 din 14.02.2023 al președintelui Consiliului Judeţean;  
- raportul de specialitate comun nr. 2871 din 14.02.2023 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 

intervenție aferente proiectului „Eficientizarea energetică a imobilului aflat în proprietatea 
Județului Sălaj, situat în Municipiul Zalău, str. Păcii, nr.10”, 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,  
 Dinu Iancu – Sălăjanu               Contrasemnează: 

            SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,  
                                                                               Cosmin - Radu Vlaicu 

                                                      
 



 
 Anexa  

 
la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.20 din 24 februarie 2023 privind aprobarea 

principalilor indicatori tehnico-economici pentru lucrările de intervenție aferente proiectului 
„Eficientizarea energetică a imobilului aflat în proprietatea Județului Sălaj, situat în Municipiul 

Zalău, str. Păcii, nr.10”, finanțat prin PNRR 
 
 

 
Principalii indicatori tehnico-economici pentru lucrările de intervenție aferente proiectului 

„Eficientizarea energetică a imobilului aflat în proprietatea Județului Sălaj, situat în Municipiul 
Zalău, str. Păcii, nr. 10” 

  
 
 

I. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA: 

 6.677.559,43 lei din care C+M: 
 3.406.940,25 lei  

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

 Anul I:    2.003.267,83 lei; 

 Anul II:  4.674.291,60 lei;  
 
III. Capacităţi: 
Caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției, rezultate în urma realizării lucrărilor de 
intervenție: 
Funcțional, imobilul situat în strada Păcii, nr.10 va cuprinde: 
1. Subsol tehnic: cu o suprafață de 69,46 mp. 
2.  Parter:- cabinet consultații; 
       - cameră investigații/tratament; 
                  - 3 laboratoare; 

      - spațiu pentru activități medicale. 
3. Etajul 1: - 10 saloane din care 1 salon pentru persoanele cu handicap, prevăzute cu baie proprie; 
         - depozit lenjerie; 
                    - depozit medicamente. 

        
Suprafața propusă:  
  
 Regim de înălțime: Subsol tehnic+P+1E  
 Suprafața construită:  334 mp 
 Suprafața desfășurată: 668 mp 
 
IV. Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni: 12 luni  
 

 


