
                 
 
 
 
 
 
     
 
 

 
 
  

HOT;RÂRE  
cu privire la:  aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea 

eficienței energetice  la Spitalul Județean de Urgență Slatina  ”  și a cheltuielilor 
legate de proiect 

 
PROIECT : Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice  la 
Spitalul Județean de Urgență Slatina     
Axa prioritară 3 : Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 
Prioritatea de Investitii:  3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente 
a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, 
inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice 
Apel de proiecte nr : POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1 
 
 
Având în vedere: 
➢ Expunerea de motive nr. 5951/23.05.2018 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 

5952/23.05.2018 ; 
➢ raportul nr. 5953/23.05.2018   al Serviciului dezvoltare regională; 
➢ raportul nr. 6207/30.05.2018 al  Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-

finanțe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; 
➢ raportul nr. 6212/30.05.2018 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 
➢ raportul nr. 6175/29.05.2018 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură;  

➢ raportul nr. 6202/30.05.2018 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură,industrie, 
servicii publice şi comerţ ; 

➢ Prevederile cap. 4. – Criterii de eligibilitate și selecție din Ghidul Solicitantului 
POR 2014-2020 - Condiții Specifice de Accesare a Fondurilor în cadrul Apelului de 
Proiecte nr. POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1;  

➢ Prevederile art.23, alin.(2), lit.f) și g) , art.42, art.45 și art.46 alin.(1) din  Legea 
nr.273/2006 privind finanYele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

➢ Prevederile art.6 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.64/2009 
privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea 
acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea 
nr.362/2009, cu modificările și completările ulterioare;  



➢ Prevederile art. 1, lit.c), art.4 și art.5 alin.(3) din Hotărârea Guvernului 
nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

➢ Prevederile art. 15 lit.b) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, modificată și 
completată prin Hotărârea Guvernului nr.79/2017 ; 

➢ Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.23/02.02.2018 cu privire la 
aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021, cu 
rectificările ulterioare.  
 
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.f), art.97 alin.(1), art.98 

coroborat cu art.45 alin.(2)  lit.d) și art.115 alin.(1)  lit.c) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare  

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 
 Art.1. Se aprobă proiectul  „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea 
eficienței energetice  la Spitalul Județean de Urgență Slatina ” în vederea finanțării 
acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, 
prioritatea de investiții 3.1,  Operațiunea B – Clădiri publice, numărul apelului de 
proiecte POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1,  având caracteristicile principale şi indicatorii 
tehnico-economici prevăzuţi în  anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare termică pentru 
îmbunătățirea eficienței energetice  la Spitalul Județean de Urgență Slatina ”, în 
sumă  de 17.527.006,93  lei (inclusiv TVA). 

 
Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Consiliului Județean Olt, 

reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția 
de 3,96 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 960.170,18  lei , 
reprezentând cofinanțarea proiectului. 

 
Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței 
energetice  la Spitalul Județean de Urgență Slatina”, pentru implementarea 
proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu al Consiliului Județean 
Olt.  

Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării 
proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale. 

 
Art.6. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt să semneze toate 

actele necesare şi contractul de finanţare în numele Consiliului Județean Olt. 
 
Art.7. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară își 

încetează aplicabilitatea.  
 



Art.8. Prezenta hotărâre se comunică  Direcţiei Economice, Buget-Finanțe, 
Serviciului dezvoltare regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt,  pentru aducere la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, 
precum şi Instituţiei Prefectului – judeţul  Olt. 

 
                  

PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU  

 
 
 
 
   Contrasemnează,  
Secretarul  JudeYului, 
Marinela-Elena ILIE  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 30 de voturi “Pentru” 
 
Slatina,  31 mai 2018 
Nr. 98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/L.D. ( 2 ex.)  



Anexă  la H.C.J.  nr. 98/31.05.2018 
 
 
 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-
ECONOMICI AI PROIECTULUI    

“Reabilitare termica pentru imbunatatirea eficientei energetice la Spitalul 
Judetean de Urgenta Slatina” 

 
Beneficiar – Consiliul Judeţean Olt 
Proiectant – S.C.  OLT PROIECT -SLATINA    SRL                      

     Amplasament: Judetul  Olt,  municipiul Slatina, STR. CRISAN , NR. 5. 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI 

1. Valoarea totală (INV) , inclusiv TVA ( mii lei)              

Valoarea totală a investiției :         mii lei      17.467,08736 
 

Lei/euro = 4.644           mii euro    3.761,21 
 
 

- Din care Construcții –Montaj         mii lei      9.580,43036 

               mii euro   2.062,96 
 

2. Eșalonarea investiției ( INV/C+M)  

 

Valoarea an 1 a investiției :          mii lei        2.023,59775 
 

Lei/euro = 4.644           mii euro      435,74 
 

- Din care Construcții –Montaj           mii lei          1.599,70363 
 

                      mii euro      344,46  
 

 

Valoarea an 2 a investiției :           mii lei          3.266,66581 
 

Lei/euro = 4.644            mii euro      703,41 
 

-   Din care Construcții –Montaj          mii lei          3.190,51157 
 

                   mii euro       687,01 
 
Valoarea an 3 a investiției :                      mii lei          3.266,66581 

 



Lei/euro = 4.644            mii euro      703,41 
 

-   Din care Construcții –Montaj          mii lei          3.190,51157 
 

                   mii euro       687,01 
 
 

Valoarea an 4 a investiției :          mii lei        8.910,15799 

 

Lei/euro = 4.644            mii euro    1.918,63 

- Din care Construcții –Montaj                  mii lei        1.599,70359   
 

           mii euro     344,46 

 

3. Durata de realizare                                                                  

-  48 luni, din care durata de execuție a investiției -36 luni  

 
4. Capacitati (in  unitati  fizice  si  valorice)   :     
 

Suprafata 
Opaca 
(mp) 

Suprafata 
Vitrata 
(mp) 

Suprafata 
subsol         
( inclusiv 
grinzi) 
(mp) 

Suprafata 
terasa , 
inclusiv 
atic,(mp) 

Suprafata 
planseu 
ultimul 
nivel , 
inclusiv 
atic, 
cosoroaba 
(mp) 

S fatada 
(mp) 

S 
anvelopat 
(mp) 

Su total 
,inclusiv 
subsol  
(mp) 

Su 
reabilitata 
termic 
instalatie 
distributie 
subsol si 
echilibrare 
termica 
(mp) 

Su 
reabilitata 
termic 
centrala 
termica 
(mp) 

6816,83 2383,02 514,71 5.119,76 1.384,82 9.199,85 16.219,14 19708,33 19708,33 19708,33 

 
 
 
 

Şef serviciu dezvoltare regională , 
Daniela LUNGU 

 
 

        
 
 

L.D./L.D. ( 2 ex.)  


