
 
 

 
 

 H O TĂ R Â R E 
 

privind :  aprobare documentaţiei  tehnico-economice la obiectivul  de     
investiţii   „ Extindere  şi  modernizare  Secţie Unitate  Primire Urgenţe  

din  cadrul Spitalului  Judeţean  de  Urgenţă  Slatina” 
 

     
 - expunerea  de  motive nr. 5223/ 22.05.2013 cu  privire  la  proiectul  de  
hotărâre    nr. 5224/ 22.05.2013; 
- raportul  nr. 5225/ 22.05.2013 al  Direcţiei Tehnice  şi  Investiţii; 
- raportul nr. 5461/29.05.2013  al Comisiei pentru studii economico - sociale, 
buget - finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului; 
- raportul nr. 5448/28.05.2013 al Comisiei pentru administraţia  publică,  
juridică, apărarea  ordinii  publice, respectarea  drepturilor  omului  şi  relaţii  
cu  cetăţenii; 
- raportul nr. 5434/28.05.2013 al  Comisiei  pentru  cultură, învăţământ,  
activitatea  ştiinţifică,  sănătate,  familie,  protecţie  copii  şi  culte; 
- raportul nr. 5442/28.05.2013 al Comisiei  pentru  organizarea  şi  
dezvoltarea  urbanistică , realizarea  lucrărilor  publice , ecologie  şi  
protecţia  mediului , conservarea  monumentelor  istorice  şi  de  arhitectură; 

- Hotărârea  Consiliului Judeţean  Olt  nr. 31/ 28.03.2013  cu  privire  la 
aprobarea  bugetului  propriu  al  Consiliului  Judeţean  Olt  pe  anul  2013; 
 - proiectul nr. 304/2012 ( faza  studiu  fezabilitate ) „Extindere  şi            
modernizare  Secţie  Primire  Urgenţe  din cadrul  Spitalului  de  Urgenţă  
Slatina”  elaborat  de  către  S.C. CUBIC ART – S.R.L.  Slatina  şi              
înregistrat  la  Consiliul  Judeţean  Olt  sub  nr. 4951/15.05.2013; 
- prevederile Hotărârii  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. 44 alin. (1)  din Legea nr. 273/2006  privind  finanţele     
publice  locale,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare. 
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  În  temeiul  prevederilor  art. 91  alin. (1), lit. b) , alin. (3), lit. f)   şi  art. 97  
alin.(1)  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,                
republicată, cu  modificările  şi  completările  ulterioare, 

 
 
 CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT adoptă   prezenta  h o t ă r â r e.  

 
Art. 1. – Se  aprobă  documentaţia  tehnico-economică   la  

obiectivului de investiţii „ Extindere  şi  modernizare  Secţie Unitate  
Primire   Urgenţe  din  cadrul Spitalului  Judeţean  de  Urgenţă  
Slatina”, cu  principalii indicatori  tehnico-economici :      
Valoarea  totală ( preţuri  octombrie 2012 – cu TVA)          6.930.744 lei   
din  care :  

 - construcţii-montaj                                                    3.703.476 lei  
         - utilaje, echipamente tehnologice cu montaj                         176.286 lei 

- dotări                      2.393.051 lei 
 durata de  realizare  a investiţiei                                                    24 luni 
         capacităţi :  - suprafaţa construită                                                423 mp                                                                    

 
Art. 2. – Prezenta  hotărâre  se  comunică  Direcţiei  Tehnice  şi  Investiţii, 
Direcţiei  Buget - Finanţe  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al      
Consiliului  Judeţean  Olt în  vederea  aducerii  la  îndeplinire,  
Preşedintelui  Consiliului  Judeţean  Olt  şi  Instituţiei Prefectului  judeţul  
Olt . 
 
 

PREŞEDINTE 
              Paul  STĂNESCU 

 
  
 
                                   
              

                                                  Contrasemnează,                                                                                       
                                                  Secretarul   Judeţului 

                                                                Marin  DOBRE 
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