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REFERAT  DE  APROBARE 

la Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico–economice 
pentru obiectivul de investiții ”Modernizare, Reabilitare și Recompartimentare 
Bloc Medicală” – S.J.U. Slatina, cu principalii indicatori tehnico - economici 
revizuiți 

 
 
 
 
 Proiectul de hotărâre propune aprobarea documentației  tehnico – 
economice pentru obiectivul de investiții ”Modernizare, Reabilitare și 
Recompartimentare Bloc Medicală” – S.J.U. Slatina, cu principalii indicatori 
tehnico - economici revizuiți.   

Realizarea modernizării, reabilitării și recompartimentării Blocului Medicală 
din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina va contribui direct la 
îmbunătățirea calității  actului medical și a calității spațiului destinat  pacienților cu 
afecțiuni gastroenterologice, diabet zaharat și boli de nutriție, medicină internă, 
nefrologie și oncologie  cât și  la  îndeplinirea  condițiilor  de  securitate  la  
incendiu.  
 Terenul si construcțiile  sunt situate in intravilanul  municipiului Slatina,  strada  
Crișan, nr. 9 -11, nr. cadastral 51024, județul Olt.  

 
   Situația  existentă: 

Clădirea existentă a fost construită în anul 1976, încadrată în clasa a – II -a 
de importanță, are un regim de înălțime S+P+5E și a fost destinată secțiilor de 
medicină internă, gastroenterologie, diabet zaharat și boli de nutriție, nefrologie și 
oncologie.  
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         Nu sunt tratate corespunzător măsurile de securitate la incendiu, lipsind 
sisteme de detecție și alarmare în caz de incendiu, iar coloanele hidranților 
interiori necesită înlocuire. 
          Prin modernizarea, reabilitarea și recompartimentarea Blocului Medicală 
din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina se propune aducerea acestei 
construcții la standardele în vigoare, impuse de normele tehnice ale Ministerului 
Sănătății și crearea unui cadru modern și adecvat pentru desfășurarea în condiții 
optime a actului medical. 
 

 

  Caracteristicile principale ale  investiției: 
 Prin realizarea lucrărilor de modernizare, reabilitare și recompartimentare se 
vor atinge următoarele obiective generale: 
 - Montarea unui al doilea ascensor, în exteriorul clădirii. 
 - Reamenajarea și modernizarea cabinetelor medicale, a saloanelor pentru 
pacienți, a grupurilor sanitare, amplasarea unui grup sanitar pentru persoane cu 
dizabilități pe fiecare nivel, cu excepția nivelului patru (pacienții cu dizabilități care 
vor fi internați la secția medicină generală vor fi repartizați în unul din saloanele 
de la etajul 3 al aceleiași secții). 
 -Lucrări de desfaceri, refaceri finisaje  interioare (tencuieli, zugrăveli,  placaje 
la pardoseli, pereți și plafoane). 
 -Montarea lambriurilor/tarchetului, pe zonele cu flux de circulație. 
 -Înlocuirea tâmplăriei interioare existente  din lemn cu tâmplărie din PVC. 
 -Înlocuirea  coloanelor de apă rece, apă caldă, canalizare menajeră. 
 -Înlocuirea instalațiilor și echipamentelor sanitare. 
 -Reparații locale la instalațiile termice, acolo unde se impun acestea. 
 -Înlocuirea instalațiilor electrice, a tablourilor electrice de distribuție și a 
terminalelor ( prize, întrerupătoare ). 
 - Înlocuirea  instalațiilor de oxigen și aer comprimat. 
 - Înlocuirea coloanelor existente de hidranți interiori și asigurarea clădirii cu 
instalații de avertizare și alarmare la incendiu. 
 
 În vederea realizării lucrărilor mai sus menționate a fost întocmit de către 
S.C. ARX DECENS S.R.L. proiectul  nr. 8/2017 care conține documentația  
tehnico - economică, faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții ”Modernizare, 
Reabilitare și Recompartimentare Bloc Medicală” – S.J.U. Slatina. 
 Prin Hotărârea  Consiliului  Județean  Olt  nr. 10/25.01.2018 a fost aprobată 
documentația tehnico - economică  pentru obiectivul de investiții ”Modernizare, 
Reabilitare și Recompartimentare Bloc Medicală” – S.J.U. Slatina, cu  principalii  
indicatori tehnico-economici, după cum urmează: 



3 

 

 Valoarea  totală (inclusiv  TVA)                                          7.327.453,22 lei   
 din  care :  

      - construcții-montaj                                                        4.329.775,25 lei  
Durata de  realizare  a investiției                                                       22 luni 

          Capacități: 
  - suprafața  construită                                                              572,00 mp 
           -suprafața desfășurată                                                          3.432,00 mp 
 
  În  vederea execuției  lucrărilor  s-a  încheiat  contractul  de  proiectare                
(faza P.T.)  și  execuție  lucrări  nr. 17322/28.06.2018,  iar  după  elaborarea 
proiectului  faza  P.T. s-a  solicitat  avizul Inspectoratului pentru Situații de Urgență 
”Matei Basarab” al Județului Olt.  
 După  depunerea  documentației  tehnice  la  Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență ”Matei Basarab” al Județului Olt,  proiectantul  aduce completări la proiect  
cu  soluții  suplimentare pentru îndeplinirea  cerințelor  de  securitate la incendiu 
și se obține avizul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Matei Basarab” al 
Județului Olt nr. 70/SU-OT/ 03.12.2018. 
 Prin procesul-verbal de control nr.4337206/20.03.2019,  Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență ”Matei Basarab” al Județului Olt constată deficiențe privind 
îndeplinirea cerințelor de securitate la incendiu în implementarea  proiectului  atât  
în  execuție  cât  și în organizarea  de  șantier.  
 Ulterior  prin adresa nr. 4312531/13.05.2019,  Inspectoratul pentru Situații 
de Urgență ”Matei Basarab” al Județului Olt face cunoscut S.C. NED 
CONSTRUCT S.R.L., liderul  asocierii S.C. NED CONSTRUCT S.R.L. - S.C. D&I 
CONSTRUCT S.R.L. - S.C. CONSULTING URBAN PROIECT  GRUP S.R.L.,   că 
proiectantul  trebuie  să  ia  măsurile  compensatorii  de  siguranță  la  foc  pentru  
situațiile  când  în  mod  justificat unele dintre acestea nu  pot  fi  îndeplinite.  
 Prin  memoriul  justificativ  de  modificare  a  indicatorilor  tehnico-economici, 
înregistrat la Spitalul Județean de Urgență Slatina sub nr. 25079/22.08.2019, 
proiectantul  S.C. CONSULTING URBAN PROIECT  GRUP  S.R.L.  arată în  ce  
constau lucrările suplimentare  pentru  arhitectură, instalații  electrice, instalații  de  
detecție, semnalizare și  stingere  incendiu,  lucrări  care  nu  au  putut  fi prevăzute 
și cuantificate la  momentul  întocmirii  documentației  faza  D.A.L.I.  
  În  nota  de  fundamentare nr. 29825/10.10.2019, Spitalul  Județean  de  
Urgență  Slatina  menționează  că în urma întocmirii documentațiilor  tehnice  de  
obținere  a  avizelor Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Matei Basarab” al 
Județului Olt și Direcției de Sănătate Publică Județeană Olt  au  intervenit  o  serie  
de  schimbări  care  determină  modificarea  în  plus  a  valorilor  aprobate  inițial, 
conform memoriului justificativ întocmit de proiectantul S.C. CONSULTING 
URBAN PROIECT  GRUP  S.R.L.  
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 În aceeași notă de fundamentare sunt precizați și noii indicatori pentru 
obiectivul de investiții ”Modernizare, Reabilitare și Recompartimentare Bloc 
Medicală” – S.J.U. Slatina. La stabilirea noilor indicatori au fost avute în vedere 
cele menționate în memoriului justificativ întocmit de S.C. CONSULTING URBAN 
PROIECT  GRUP  S.R.L și înregistrat la Spitalul Județean de Urgență Slatina sub 
nr. 25079/22.08.2019. 
 Totodată a fost întocmit de către S.C. CONSULTING URBAN PROIECT  
GRUP  S.R.L. devizul general al obiectivului de investiții ”Modernizare, Reabilitare  
și Recompartimentare Bloc Medicală” – S.J.U. Slatina, în care se regăsesc 
valorile lucrărilor ce se vor realiza în cadrul proiectului conform memoriului 
justificativ întocmit de aceeași firmă. 
 Comitetul  Director al  Spitalului  Județean  de  Urgență  Slatina, prin   
hotărârea  nr. 18/07.10.2019,  aprobă  documentația  tehnico - economică  
refăcută pentru investiția obiectivului ”Modernizare, Reabilitare și 
Recompartimentare Bloc Medicală” cu  noii  indicatori  tehnico - economici. 
 Prin adresa nr.  29837/10.10.2019,  înregistrată  la  Consiliul  Județean  Olt  
sub  nr. 11456/10.10.2019,  Spitalul  Județean  de  Urgență  Slatina  înaintează 
spre aprobare documentația tehnică refăcută pentru de investiții ”Modernizare, 
Reabilitare și Recompartimentare Bloc Medicală”. 
 Față de cele prezentate mai sus este necesară aprobarea documentației  
tehnico-economice pentru  obiectivul de investiții  ”Modernizare, Reabilitare  și 
Recompartimentare Bloc Medicală” – S.J.U. Slatina, cu principalii indicatori 
tehnico-economici revizuiți, după cum urmează: 
 
 Valoarea  totală (inclusiv  TVA)                                          8.100.228,68 lei   

 din  care :  
        - construcții-montaj (inclusiv  TVA)                                  6.350.818,22 lei                                     

Durata de  realizare  a investiției                                                    22 luni 
          Capacități: 
  - suprafața  construită                                                              572,00 mp 
          - suprafața desfășurată                                                          3.432,00 mp 
 
 

Investiția ”Modernizare, Reabilitare și Recompartimentare Bloc Medicală” – 
S.J.U. Slatina se  va  derula  cu  fonduri  din bugetul  local  al  județului  Olt. 

În acest sens precizăm Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 
44/09.04.2019  cu  privire  la  aprobarea  bugetului  Județului  Olt,  pe  anul  2019  
și  estimări  pe  anii  2020-2022, cu  rectificările  ulterioare. 
 Precizăm  că  documentația  tehnico – economică   respectă   prevederile  
Hotărârii  Guvernului  nr. 907/2016 privind  etapele  de  elaborare  și  conținutul -  
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cadru  al  documentațiilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  
de  investiții  finanțate  din  fonduri  publice, modificată  și completată prin  
Hotărârea  Guvernului  nr. 79/2017. 
 

Modul  de  întocmire  a  documentației  tehnico-economice: 
- piese  scrise : memorii  justificative  pe  categorii  de  lucrări,  devize  

economice  pe categorii  de  lucrări,  centralizatoare,  specificații  tehnice  pentru  
echipamente  și  materiale  de  execuție; 

- piese  desenate: plan  de  amplasare  în zonă,  plan de situație,   planuri  
relevee  cu  situația  existentă,  planuri  pe  nivele  cu  situația  propusa,  planuri  
de  rezistență,  planuri  pentru  instalații  termice,  sanitare,  electrice  și  de  
detecție  și  semnalizare  incendiu, instalații  de  panică. 

 
Aprobarea  documentației  tehnico-economice  se  face și în conformitate  

cu prevederile  art. 173  alin. (1) lit. b),  alin. (3) lit. f),  art. 182 alin. (1)  și  (4)  
coroborat  cu  art. 139  alin. (1)  și  art. 196 alin. (1)  lit. a)  din  Ordonanța  de  
Urgență  a  Guvernului  nr. 57/2019  privind  Codul  administrativ, completată prin 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2019. 

Proiectul  de  Hotărâre  îndeplinește  cerințele  legale,  motiv  pentru  care    
propun aprobarea lui  în  forma  în care  a  fost  prezentat. 
 

 

 

                                                  INIŢIATOR 
Preşedintele  Consiliului  Judeţean  Olt 
                 Marius  OPRESCU 

 



 

 

 

 

  

 

 

      

     

        

 
                                                                PROIECT         

   H O T Ă R Â R E 
 

cu privire la aprobarea documentației tehnico–economice pentru 
obiectivul de investiții ”Modernizare, Reabilitare și 
Recompartimentare Bloc Medicală” – S.J.U. Slatina, cu principalii 
indicatori tehnico - economici revizuiți 
    
 
 

Având  în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 11474/11.10.2019 la proiectul de hotărâre   
nr. 11475/11.10.2019; 
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 44/09.04.2019 cu privire la  
aprobarea  bugetului  Județului  Olt,  pe  anul  2019  și  estimări  pe  anii  
2020-2022,  cu  rectificările  ulterioare; 
- proiectul nr. 8/2017 ”Modernizare, Reabilitare  și Recompartimentare 
Bloc Medicală” – S.J.U. Slatina,  faza  D.A.L.I., elaborat de către         
S.C. ARX DECENS S.R.L.;   
- proiectul nr. 35/2018 ”Modernizare, Reabilitare și Recompartimentare 
Bloc Medicală” – S.J.U. Slatina, faza  P.T.,  elaborat  de  către            
S.C. CONSULTING URBAN PROIECT GRUP S.R.L.; 
- avizul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Matei Basarab” al 
Județului Olt  nr. 70/18/SU-OT/03.12.2018; 
- procesul - verbal de control al Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență ”Matei Basarab” al Județului Olt nr. 4337206/20.03.2019; 
- adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Matei Basarab” al 
Județului Olt nr. 4312531/13.05.2019; 
- memoriu justificativ de modificare a indicatorilor  tehnico-economici, 
întocmit de către S.C. CONSULTING URBAN PROIECT GRUP S.R.L.   
și înregistrat la Spitalul Județean de Urgență Slatina sub                        
nr. 25079/22.08.2019; 
- Hotărârea  nr. 18/07.10.2019  a  Comitetului  director  al  Spitalului  
Județean  de  Urgență  Slatina; 
- nota  de  fundamentare  a  Spitalului  Județean  de  Urgență  Slatina 
nr. 29825/10.10.2019; 



- devizul general al obiectivului de investiții ”Modernizare, Reabilitare  și 
Recompartimentare Bloc Medicală” – S.J.U. Slatina, întocmit de către 
S.C. CONSULTING URBAN PROIECT GRUP S.R.L.; 
- adresa Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 29837/10.10.2019,  
înregistrată  la  Consiliul  Județean  Olt  cu  nr. 11456/10.10.2019; 
- prevederile art. 44 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind  
finanțele   publice  locale,  cu  modificările  și  completările  ulterioare; 
- prevederile art.1 alin. (1), art. 5, art.7 alin. (2) și alin. (6), art. 9 și art. 12 
din Hotărârea  Guvernului  nr. 907/2016 privind  etapele  de  elaborare și  
conținutul – cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente  
obiectivelor/proiectelor  de  investiții  finanțate  din  fonduri  publice,  
modificată și completată prin Hotărârea Guvernului  nr. 79/2017; 
 
    În  temeiul  prevederilor  art. 173  alin. (1) lit. b),  alin. (3) lit. f),         
art. 182 alin. (1)  și  (4)  coroborat  cu  art. 139  alin. (1)  și  art. 196     
alin. (1)  lit. a)  din  Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului  nr. 57/2019  
privind  Codul  administrativ, completată prin Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 63/2019, 
 
    CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT adoptă   prezenta  h o t ă r â r e.  

 
      Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică pentru  obiectivul 
de investiții ”Modernizare, Reabilitare  și Recompartimentare Bloc 
Medicală” – S.J.U. Slatina, cu principalii indicatori tehnico - economici  
revizuiți, după cum urmează:      

           Valoarea totală (inclusiv TVA)                                   8.100.228,68 lei   
 din  care :  

-construcții-montaj (inclusiv TVA)                              6.350.818,22 lei                                              
            Durata de  realizare  a investiției                                             22 luni 
          Capacități: 
  - suprafața  construită                                                          572,00 mp 

 - suprafața  desfășurată                                                     3432,00 mp 
          Sursa  de  finanțare: bugetul  local  al  județului  Olt. 

      Art. 2. Prezenta  hotărâre  se  comunică  Direcției  Tehnice  și  
Investiții, Direcției Economice Buget - Finanțe  din  cadrul  aparatului  de  
specialitate  al Consiliului  Județean  Olt  și  Spitalului  Județean  de  
Urgență  Slatina în  vederea  aducerii  la  îndeplinire,  Președintelui  
Consiliului  Județean  Olt și  Instituției Prefectului - Județul  Olt. 

 
   INIŢIATOR 

Preşedintele Consiliului Județean Olt 
                 Marius  OPRESCU 

 
                           
                                                    

                                                                                          AVIZAT                                           
                                                                       Secretarul  Județului 

                                                                            Marinela  Elena  ILIE 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT  
 DIRECŢIA TEHNICĂ  ŞI  INVESTIŢII                        
 Nr. 11480/11.10.2019                                                                   AVIZAT,    
                                                                                              VICEPREŞEDINTE                                                                        
                                                             Virgil  DELUREANU
  
 

 
 

 
RAPORT 

la Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico - economice   
pentru obiectivul de investiții ”Modernizare, Reabilitare și Recompartimentare 
Bloc Medicală” – S.J.U. Slatina, cu principalii indicatori tehnico - economici 
revizuiți 

 
 
 
 

 
Investiția ”Modernizare, Reabilitare și Recompartimentare Bloc Medicală” – 

S.J.U. Slatina, propusă a se realiza, contribuie direct la îmbunătățirea calității  
actului medical și a calității spațiului destinat  pacienților cu afecțiuni  
gastroenterologice, diabet zaharat și boli de nutriție, medicină internă, nefrologie 
și oncologie  cât și  la  îndeplinirea  condițiilor  de  securitate  la  incendiu.  
 Terenul  si construcțiile  sunt situate in intravilanul  municipiului Slatina,  
strada  Crișan, nr. 9 -11, nr. cadastral 51024, județul Olt.  

 
   Situația  existentă: 

Clădirea existentă a fost construită în anul 1976, încadrată în clasa a – II -a 
de importanță, are un regim de înălțime S+P+5E și a fost destinată secțiilor de 
medicină internă, gastroenterologie, diabet zaharat și boli de nutriție, nefrologie și 
oncologie.  
         Nu sunt tratate corespunzător măsurile de securitate la incendiu, lipsind 
sisteme de detecție și alarmare în caz de incendiu, iar coloanele hidranților 
interiori necesită înlocuire. 
          Prin modernizarea, reabilitarea și recompartimentarea Blocului Medicală 
din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina se propune aducerea acestei 
construcții la standardele în vigoare, impuse de normele tehnice ale Ministerului 
Sănătății și crearea unui cadru modern și adecvat pentru desfășurarea în condiții 
optime a actului medical. 
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  Caracteristicile principale ale  investiției: 
 Prin realizarea lucrărilor de modernizare, reabilitare și recompartimentare se 
vor atinge următoarele obiective generale: 
 - Montarea unui al doilea ascensor, în exteriorul clădirii. 
 - Reamenajarea și modernizarea cabinetelor medicale, a saloanelor pentru 
pacienți, a grupurilor sanitare, amplasarea unui grup sanitar pentru persoane cu 
dizabilități pe fiecare nivel, cu excepția nivelului patru (pacienții cu dizabilități care 
vor fi internați la secția medicină generală vor fi repartizați în unul din saloanele 
de la etajul 3 al aceleiași secții). 
 -Lucrări de desfaceri, refaceri finisaje  interioare (tencuieli, zugrăveli,  placaje 
la pardoseli, pereți și plafoane). 
 -Montarea lambriurilor/tarchetului, pe zonele cu flux de circulație. 
 -Înlocuirea tâmplăriei interioare existente  din lemn cu tâmplărie din PVC. 
 -Înlocuirea  coloanelor de apă rece, apă caldă, canalizare menajeră. 
 -Înlocuirea instalațiilor și echipamentelor sanitare. 
 -Reparații locale la instalațiile termice, acolo unde se impun acestea. 
 -Înlocuirea instalațiilor electrice, a tablourilor electrice de distribuție și a 
terminalelor ( prize, întrerupătoare ). 
 - Înlocuirea  instalațiilor de oxigen și aer comprimat. 
 - Înlocuirea coloanelor existente de hidranți interiori și asigurarea clădirii cu 
instalații de avertizare și alarmare la incendiu. 
 În vederea realizării lucrărilor mai sus menționate a fost întocmit de către 
S.C. ARX DECENS S.R.L. proiectul  nr. 8/2017 care conține documentația  
tehnico - economică, faza  D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții ”Modernizare, 
Reabilitare și Recompartimentare Bloc Medicală” – S.J.U. Slatina. 
 Prin Hotărârea  Consiliului  Județean  Olt  nr. 10/25.01.2018 a fost aprobată 
documentația tehnico - economică  pentru obiectivul de investiții ”Modernizare, 
Reabilitare și Recompartimentare Bloc Medicală” – S.J.U. Slatina, cu  principalii  
indicatori tehnico-economici, după cum urmează:  
 Valoarea  totală (inclusiv  TVA)                                          7.327.453,22 lei   

 din  care :  
      - construcții-montaj                                                        4.329.775,25 lei  

Durata de  realizare  a investiției                                                       22 luni 
          Capacități: 
  - suprafața  construită                                                              572,00 mp 
           -suprafața desfășurată                                                          3.432,00 mp 
 
  În  vederea execuției  lucrărilor  s-a  încheiat  contractul  de  proiectare                
(faza P.T.)  și  execuție  lucrări  nr. 17322/28.06.2018,  iar  după  elaborarea 
proiectului  faza  P.T. s-a  solicitat  avizul Inspectoratului pentru Situații de Urgență 
”Matei Basarab” al Județului Olt.  
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 După  depunerea  documentației  tehnice  la  Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență ”Matei Basarab” al Județului Olt,  proiectantul  aduce completări la proiect  
cu  soluții  suplimentare pentru îndeplinirea  cerințelor  de  securitate la incendiu 
și se obține avizul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Matei Basarab” al 
Județului Olt nr. 70/SU-OT/ 03.12.2018. 
 Prin procesul-verbal de  control  nr. 4337206/20.03.2019,  Inspectoratul 
pentru Situații de Urgență ”Matei Basarab” al Județului Olt constată deficiențe 
privind îndeplinirea cerințelor de securitate la incendiu în implementarea  
proiectului  atât  în  execuție  cât  și în organizarea  de  șantier.  
 Ulterior  prin adresa nr. 4312531/13.05.2019,  Inspectoratul pentru Situații 
de Urgență ”Matei Basarab” al Județului Olt face cunoscut S.C. NED 
CONSTRUCT S.R.L., liderul  asocierii S.C. NED CONSTRUCT S.R.L. - S.C. D&I 
CONSTRUCT S.R.L. - S.C. CONSULTING URBAN PROIECT  GRUP S.R.L.,   că 
proiectantul  trebuie  să  ia  măsurile  compensatorii  de  siguranță  la  foc  pentru  
situațiile  când  în  mod  justificat unele dintre acestea nu  pot  fi  îndeplinite.  
 Prin  memoriul  justificativ  de  modificare  a  indicatorilor  tehnico - economici, 
înregistrat la Spitalul Județean de Urgență Slatina sub nr. 25079/22.08.2019, 
proiectantul  S.C. CONSULTING URBAN PROIECT  GRUP  S.R.L.  arată în  ce  
constau lucrările suplimentare  pentru  arhitectură, instalații  electrice, instalații  de  
detecție, semnalizare și  stingere  incendiu,  lucrări  care  nu  au  putut  fi prevăzute 
și cuantificate la  momentul  întocmirii  documentației  faza  D.A.L.I.  
  În  nota  de  fundamentare nr. 29825/10.10.2019, Spitalul  Județean  de  
Urgență  Slatina  menționează  că în urma întocmirii documentațiilor  tehnice  de  
obținere  a  avizelor Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Matei Basarab” al 
Județului Olt și Direcției de Sănătate Publică Județeană Olt  au  intervenit  o  serie  
de  schimbări  care  determină  modificarea  în  plus  a  valorilor  aprobate  inițial, 
conform memoriului justificativ întocmit de proiectantul S.C. CONSULTING 
URBAN PROIECT  GRUP  S.R.L.  
 În aceeași notă de fundamentare sunt precizați și noii indicatori pentru 
obiectivul de investiții ”Modernizare, Reabilitare și Recompartimentare Bloc 
Medicală” – S.J.U. Slatina. La stabilirea noilor indicatori au fost avute în vedere 
cele menționate în memoriului justificativ întocmit de S.C. CONSULTING URBAN 
PROIECT  GRUP  S.R.L și înregistrat la Spitalul Județean de Urgență Slatina sub 
nr. 25079/22.08.2019. 
 Totodată a fost întocmit de către S.C. CONSULTING URBAN PROIECT  
GRUP  S.R.L. devizul general al obiectivului de investiții ”Modernizare, Reabilitare  
și Recompartimentare Bloc Medicală” – S.J.U. Slatina, în care se regăsesc 
valorile lucrărilor ce se vor realiza în cadrul proiectului conform memoriului 
justificativ întocmit de aceeași firmă. 
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 Comitetul  Director al  Spitalului  Județean  de  Urgență  Slatina, prin   
hotărârea  nr. 18/07.10.2019,  aprobă  documentația  tehnico - economică  
refăcută pentru investiția obiectivului ”Modernizare, Reabilitare și 
Recompartimentare Bloc Medicală” cu  noii  indicatori  tehnico - economici. 
 Prin adresa nr.  29837/10.10.2019,  înregistrată  la  Consiliul  Județean  Olt  
sub  nr. 11456/10.10.2019,  Spitalul  Județean  de  Urgență  Slatina  înaintează 
spre aprobare documentația tehnică refăcută  cu  indicatorii  tehnico - economici  
pentru de investiții ”Modernizare, Reabilitare  și Recompartimentare Bloc 
Medicală”. 
 Față de cele prezentate mai sus este necesară aprobarea documentației  
tehnico - economice pentru  obiectivul de investiții  ”Modernizare, Reabilitare  și 
Recompartimentare Bloc Medicală” – S.J.U. Slatina, cu principalii indicatori 
tehnico - economici revizuiți, după cum urmează: 
 
 Valoarea  totală (inclusiv  TVA)                                          8.100.228,68 lei   

 din  care :  
- construcții-montaj  (inclusiv  TVA)                                 6.350.818,22 lei                                                                                             
Durata de  realizare  a investiției                                                       22 luni 

          Capacități: 
  - suprafața  construită                                                              572,00 mp 
          - suprafața desfășurată                                                          3.432,00 mp 
 

Investiția ”Modernizare, Reabilitare și Recompartimentare Bloc Medicală” – 
SJU Slatina se  va  derula  cu  fonduri  din bugetul  local  al  județului  Olt. 

În  acest  sens  precizăm Hotărârea  Consiliului  Județean  Olt  nr. 
44/09.04.2019  cu  privire  la  aprobarea  bugetului  Județului  Olt,  pe  anul  2019  
și  estimări  pe  anii  2020-2022, cu  rectificările  ulterioare. 
 Precizăm  că  documentația  tehnico – economică   respectă   prevederile  
Hotărârii  Guvernului  nr. 907/2016 privind  etapele  de  elaborare  și  conținutul-  
cadru  al  documentațiilor  tehnico - economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  
de  investiții  finanțate  din  fonduri  publice, modificată  și completată prin  
Hotărârea  Guvernului  nr. 79/2017. 
 

Modul  de  întocmire  a  documentației  tehnico - economice: 
- piese  scrise : memorii  justificative  pe  categorii  de  lucrări,  devize  

economice  pe categorii  de  lucrări,  centralizatoare,  specificații  tehnice  pentru  
echipamente  și  materiale  de  execuție; 

- piese  desenate: plan  de  amplasare  în zonă,  plan de situație,   planuri  
relevee  cu  situația  existentă,  planuri  pe  nivele  cu  situația  propusa,  planuri  
de  rezistență,  planuri  pentru  instalații  termice,  sanitare,  electrice  și  de  
detecție  și  semnalizare  incendiu, instalații  de  panică. 
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Aprobarea  documentației  tehnico - economice  se  face și în conformitate  
cu prevederile  art. 173  alin. (1) lit. b),  alin. (3) lit. f),  art. 182 alin. (1)  și  (4)  
coroborat  cu  art. 139  alin. (1)  și  art. 196 alin. (1)  lit. a)  din  Ordonanța  de  
Urgență  a  Guvernului  nr. 57/2019  privind  Codul  administrativ, completată prin 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2019. 

Proiectul  de  Hotărâre  îndeplinește  cerințele  legale,  motiv  pentru  care    
propunem  aprobarea  lui  în  forma  în care  a  fost  prezentat. 
 

 

  

          DIRECTOR  EXECUTIV                                     DIRECTOR  EXECUTIV 
DIRECŢIA TEHNICĂ  ŞI INVESTIŢII                          DIRECŢIA ECONOMICĂ,  
             Cornel  MOTOI                                                    BUGET - FINANŢE                                                                                                                       

                                                                                 Constanța DUMITRU 
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