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PROIECT DE HOTĂRÂRE    

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnico-
economice pentru obiectivul de investiții „Modernizare  si dotare laborator 

radiologie si imagistica medicala, laborator de medicina nucleara, extindere pentru 
cabinet pediatrie in cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Judetean de 

Urgenta Deva  - judetul Hunedoara”, Axa prioritară 8, Prioritatea de Investitii 8.1, 
Obiectiv specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii,  Apel de proiecte 

P.O.R./2017/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni 
 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
Având în vedere expunerea de motive nr.3197/2018 la proiectul de hotărâre,  

inițiat de Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Bobora Mircea Flaviu; 
În conformitate cu prevederile art.8 la Hotărârea Guvernului României 

nr.907/2016  privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
  În baza Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.209/2018 privind aprobarea 
Notei conceptuale și Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții “Modernizare și 
dotare laborator radiologie și imagistică medicală, laborator de medicină nucleară 
,extindere pentru cabinet pediatrie în cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Județean 
de Urgență Deva- județ Hunedoara”;  
          Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul 
Operațional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 8, Prioritatea de Investitii 8.1, Obiectiv 
specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii,  Apel de proiecte P.O.R./2017/8/8.1/8.1.A/1/7 
regiuni; 

   În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr.399/2015 privind regulile de 
eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european 
de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 64/2009 privind gestionarea 
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenţă, aprobată prin Legea nr.362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
ale Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a 
Guvernului României nr.64/2009, aprobate prin Hotărârea Guvernului României 
nr.218/2012; 

Urmare a solicitării de clarificări din cadrul etapei de precontractare prin adresa 
primită de la ADR VEST cu nr. 3066/13.02.2019 ce impune actualizarea documentației 
de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții; 

 



În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare  , 
 În baza prevederilor art.91 alin.1 lit.b,alin.3 lit.f şi alin.5 lit.a pct.3 și art.126 din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,   

În temeiul art. 97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 

    Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
“Modernizare și dotare laborator radiologie și imagistică medicală, laborator de 
medicină nucleară ,extindere pentru cabinet pediatrie în cadrul ambulatoriului 
integrat al Spitalului Județean de Urgență Deva- județ Hunedoara”,  conform anexei 
nr. 1, care face parte din prezenta hotărâre. 
   Art.2. Se aprobă conținutul documentației tehnico-economice pentru 
obiectivul  de investitii: “Modernizare și dotare laborator radiologie și imagistică 
medicală, laborator de medicină nucleară ,extindere pentru cabinet pediatrie în 
cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Deva- județ 
Hunedoara”, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotarâre. 
   Art.3. Cu data prezentei, se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.247/2018. 
   Art.4. (1) Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcția Tehnică și Investiții 
și va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii 
publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
   (2)  Prezenta poate fi contestată în termenul și condițiile Legii nr.554/2004 
a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 

                                                                                                                  
 

     PREŞEDINTE,                                              
   Mircea Flaviu Bobora                                                                 AVIZAT: 

     SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                                                                                                Daniel Dan 
 
 
 
 

 
 
 
Deva, la _______________2019 
 
 
 
 



                                                                       Anexa nr. 1  la Hotărârea nr.                     /2019 
          a Consiliului Județean Hunedoara 
 
 
 
 

 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI: 
 
  
VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI : 10.632.080,16 lei cu TVA din care C+M 
2.796.968,86 lei cu TVA 
 
DURATA DE REALIZARE A INVESTIŢIEI : 6 luni. 

 
CAPACITATI : 

- Aria construita (Ac)  a subsolului modernizat = 869,00mp 
- Aria construita (Ac) a extinderii nou propuse = 65,00mp 

Extinderea propusa, care va avea regimul de inaltime “parter” (P) se compune din 
urmatoarele spatii: 

- sala de asteptare Su= 8,25mp 
- cabinet consultatii pediatrie “I”, Su= 10,95mp 
- cabinet consultatii pediatrie “II”, Su= 15,62mp 
- cabinet consultatii pediatrie “III”, Su= 7,80mp 
- grup sanitar (Wc), Su= 4,72mp 

 
 
 
 

PREȘEDINTE                 
Mircea Flaviu BOBORA                                           SECRETAR AL JUDEȚULUI 
                                                                                                   Daniel DAN                                 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                       Anexa nr. 2  la Hotărârea nr.                     /2019 
          a Consiliului Județean Hunedoara 
 
 
 
 

STUDIU DE FEZABILITATE MIXT 
 

“Modernizare și dotare laborator radiologie și imagistică medicală, laborator de 
medicină nucleară ,extindere pentru cabinet pediatrie în cadrul ambulatoriului 
integrat al Spitalului Județean de Urgență Deva- județ Hunedoara 


	Deva, la _______________2019

