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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

„Construire centru oncologic în Zalău, jud. Sălaj” 
 

 
Consiliul judeţean, întrunit în şedinţă ordinară; 

 Având în vedere:  
- referatul de aprobare nr. 9842 din 22.05.2023 al Preşedintelui Consiliului Judeţean;  
- raportul de specialitate comun nr. 9843 din 22.05.2023 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. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de fezabilitate 

pentru obiectivul de investiţie „Construire centru oncologic în Zalău, jud.Sălaj”, 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,                                                          Avizat: 
 DINU IANCU – SĂLĂJANU  SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,  
                                                              COSMIN - RADU VLAICU 



 
Anexa 1 

 la Proiectul de hotărâre privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiţie „Construire centru oncologic în Zalău, jud. Sălaj” 

 
Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 

„Construire centru oncologic în Zalău, jud. Sălaj” 
 
I. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA: 

 221.721.488,33 lei din care C+M: 
 111.142.228,09 lei  

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

 Anul I:    44.116.708,78 lei / 37.889.212,18 lei; 

 Anul II:   143.099.264,63 lei / 47.361.515,23 lei;  

 Anul III:  34.505.514,92 lei / 25.891.500,68 lei 
 
III. Capacităţi: 
Caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției, rezultate în urma realizării lucrărilor de 
intervenție: 
Funcțional noua clădire a Spitalului Județean de Urgență Zalău va cuprinde: 
1. Demisol: - centru de radioterapie (2 buncăre pentru poziționarea aparatelor de radioterapie și un 
buncăr destinat brahiterapiei, un spațiu destinat aparatului C.T.); 

         - Ambulatoriul de specialitate prevăzut cu 7 cabinete medicale (cabinete oncologie, 
cabinete îngrijiri paliative, cabinete hematologie și cabinet psihologie) și birourile de internări și 
evidență a pacienților; 
2.  Parter: -  farmacie cu circuit închis prevăzută cu boxa de citostatice; 
       -   laborator de anatomie patologică 
3. Etajul 1: - spitalizarea de zi; 

       - culoar de legătură între corpul nou construit și corpul C3 al spitalului pentru fluidizarea 
fluxului personalului dar și a pacienților (culoarul de legătură se va realiza la etajul 1 în cadrul Centrului 
de Oncologie și se va lega de clădirea spitalului la etajul 3 în zona nodului de circulație vertical). 
  4.  Etajul 2:  secția de oncologie; 
  5 . Etajul 3: secția îngrijiri paliative și secția de hematologie; 
  6.   Etajul 4: este construit parțial și va găzdui o sală de conferințe cu o capacitate de    aproximativ 
150 locuri 
Suprafața propusă:  
Centru oncologic:  
 Regim de înălțime: D+P+3E+Eparțial  
 Suprafața construită:  1.260 mp 
 Suprafața desfășurată: 6.865 mp 
Corp de legătură: 
 Suprafața construită:  50 mp 
 Suprafața desfășurată:285 mp 
 
IV. Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni: 26 luni  
 

 



R O M ÂN I A 
JUDEŢUL S Ă L A J 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE 
Nr. 9842 din 22.05.2023 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţie „Construire centru oncologic în Zalău, jud.Sălaj” 

Potrivit rapoartelor privind „Starea sănătății în UE”, cancerul este recunoscut drept unul dintre 

principalii factori care determină decesele în blocul comunitar. Boala afectează sănătatea și viața 

pacientului și totodată grevează sistemele naționale de sănătate și de protecție socială, bugetele 

guvernamentale, productivitatea și creșterea economică, inclusiv sănătatea forței de muncă. Este 

nevoie urgentă ca sistemele de sănătate să fie mai eficiente, mai accesibile și mai performante. 

În prezent, în cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău nu sunt suficiente spațiile pentru a 

crește numărul de paturi pentru pacienții oncologici si pentru a dezvolta secția de oncologie în vederea 

oferirii unui tratament adecvat, cazurile complexe constatate fiind transferate la alte unități de specific, 

întârziind astfel posibilitatea luării măsurilor medicale de urgență.  

Având în vedere dificultățile întâmpinate în desfășurarea activităților medicale se impune 

construirea unui centru oncologic, pentru a crește calitatea actului medical în diagnosticarea și tratarea 

cazurilor oncologice. Centrul va oferi tratamente oncologice prin intermediul celor mai noi tehnologii 

de radioterapie, care sunt considerate revoluționare în tratamentul cancerului. Astfel implementarea 

proiectului va conduce implicit la: creșterea capacității de diagnosticare timpurie a afecțiunilor 

oncologice; creșterea numărului de persoane vindecate; creșterea numărului de persoane care au acces 

la tehnologii moderne de tratare a afecțiunilor oncologice; creșterea numărului locurilor de muncă; 

dezvoltarea infrastructurii de sănătate publică la nivel local. Prin proiectul propus se vor satisface 

exigențele impuse de legislația și standardele specifice în vigoare pentru unitățile sanitare.  

Având în vedere faptul că studiul de fezabilitate a fost elaborat și recepționat în luna noiembrie 

2022, înainte de publicarea Ordonanței de Urgență nr. 168/08.12.2022, s-a solicitat proiectantului să 

actualizeze devizul general aferent investiției, respectând costul unitar al manoperei impus de noile 

prevederi legislative. Astfel valoarea totală a investiției a crescut de la 199.913.754,82 lei la 

221.721.488,33 lei (10%)    

Având în vedere cele expuse mai sus şi în conformitate art. 182 alin. (2) și (4) raportate la 

prevederile art. 136 alin. (8)  lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ propun adoptarea 

unei hotărâri privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţie „Construire centru oncologic în Zalău, jud.Sălaj”. 

 
PREŞEDINTE, 

DINU IANCU-SĂLĂJANU 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcția economică 
Direcţia investiții și programe publice 
Nr. 9843 din 22.05.2023  
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţie „Construire centru oncologic în Zalău, jud.Sălaj” 
 
 

În prezent, în cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău nu sunt suficiente spațiile pentru a 

crește numărul de paturi pentru pacienții oncologici și pentru a dezvolta secția de oncologie. Astfel, 

pentru a beneficia de un tratament adecvat, cazurile complexe sunt transferate la alte unități sanitare, 

întârziind astfel posibilitatea luării măsurilor medicale de urgență.  

Prin realizarea proiectului se intenționează construirea unui centru de oncologic modern, în 

cadrul căruia persoanele diagnosticate cu cancer vor putea beneficia de servicii medicale complexe.  

Construcția compusă din 3 aripi se va amplasa paralel cu corpul C3 al spitalului pe o suprafață 

construită de 1.260 mp, va avea un regim de înălțime: D+P+3E+E4parțial  și va dispune de 110 paturi 

care vor deservi pacienții din întreaga regiune.  

 Spitalizarea se va putea realiza în regim continuu sau în regim de spitalizare de zi, permițând 

fiecărui pacient să beneficieze de timpul minim de spitalizare necesar diagnosticării și tratării 

afecțiunilor sale. Unitatea va include spații pentru oncologie medicală, specialități conexe zonei de 

oncologie, chimioterapie și radioterapie.  

Funcțional noua clădire a Spitalului Județean de Urgență Zalău în care va funcționa centrul 

oncologic va cuprinde la: 

- Demisol:  

 centru de radioterapie (2 buncăre pentru poziționarea aparatelor de radioterapie, un 

buncăr destinat brahiterapiei și un spațiu destinat aparatului C.T.); 

 Ambulatoriul de specialitate prevăzut cu 7 cabinete medicale (oncologie, îngrijiri 

paliative, hematologie și psihologie) și birourile de internări și evidență a pacienților; 

- Parter:             

 farmacie cu circuit închis prevăzută cu boxa de citostatice; 

 laborator de anatomie patologică; 

- Etajul 1:  

 spitalizare de zi; 



 culoar de legătură între corpul nou construit și corpul C3 al spitalului pentru fluidizarea 

fluxului personalului dar și a pacienților (culoarul de legătură se va realiza la etajul 1 în 

cadrul Centrului de Oncologie și se va lega de clădirea spitalului la etajul 3 în zona 

nodului de circulație vertical). 

- Etajul 2:  secția de oncologie; 

- Etajul 3: secția îngrijiri paliative și secția de hematologie; 

- Etajul 4: este construit parțial și va găzdui o sală de conferințe cu o capacitate de    

aproximativ 150 locuri. 

Având în vedere faptul că studiul de fezabilitate a fost elaborat și recepționat în luna noiembrie 

2022, înainte de publicarea Ordonanței de Urgență nr. 168/08.12.2022, s-a solicitat proiectantului să 

actualizeze devizul general aferent investiției, respectând costul unitar al manoperei impus de noile 

prevederi legislative. Astfel valoarea totală a investiției a crescut de la 199.913.754,82 lei la 

221.721.488,33 lei (10%). 

Este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 

„Construire centru oncologic în Zalău, jud. Sălaj” deoarece proiectul va fi depus spre finanțare în 

cadrul Programului Sănătate, acordându-se punctaj suplimentar pentru maturitatea acestuia. Astfel, 

Autoritatea Contractantă intenționează să lanseze procedura de achiziție având ca obiect proiectarea și 

execuția de lucrări pentru „Construire centru oncologic în Zalău, jud. Sălaj”.  

Valoarea actualizată a investiției este de 221.721.488,33 lei, din care valoarea C+M este 

111.142.228,09 lei. 

Având în vedere cele menționate se impune adoptarea de către Consiliul județean a unei 

hotărâri privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 

„Construire centru oncologic în Zalău, jud.Sălaj”. 

 Astfel, am analizat proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean şi am 

constatat că acesta este oportun.  

În conformitate cu prevederile art.182 raportate la prevederile art. 136 alin. (3) lit. a) și alin. (8) 

lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem adoptarea proiectului de hotărâre 

în forma prezentată. 

 
 
                DIRECTOR EXECUTIV,                                             DIRECTOR EXECUTIV, 
        LEONTINA - LUCICA MARUȘCA                      IOANA - LAVINIA GHILEA 
 


