ROMANIA
CONSILlLlL JUDETEAN VALCEA

M

PROIECT-

HOTARARE
PRIVIND: aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
lnvestitii .Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgen1a Valcea'', faza
Docurnentatie de avizare pentru lucrari de interventii

Consiliul Judetean valcea, Tntrunit ln sedinta din data de
_
consilieri judeteni din nurnarul total
2009 , la care participa un nurnar de
de 32 In functie.
Avand In vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului
Judetean Valcea tnreqistrata sub nr. ..
din
2009;
Luand in considerare Raportul de specialitate al Directiei Programe si
Relatii Externe nr.
din
2009 ' ~ si avizel~ comisiilor de
specialitate;
In conformitate cu prevederile art. 44 din Legea finantelor publice locale
nr. 273/2006 , cu rnodificarile si completarile ulterioare, precum ~i ale art. 91
alineatul (1) litera "b" ~i alineatul (3) litera "f" ~i art. 126 din Legea adrnmistratiei
publice locale nr. 215/2001, republicata , cu modificarile si cornpletarile
ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 97 din Legea adrninistratiei publice locale
nr.215/2001, republicata, cu modificanle ~i cornpletarile ulterioare,

HOTARASTE:
Art. 1 - Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investitii .Reabilitarea Spitalului Judetean de Urqenta Valcea", faza
Docurnentatie de avizare pentru tucrari de interventii , prevazuf In Anexa care
face parte inteqranta din prezenta hotarare.
Art. 2 - Secretarul Judetutui Valcea, prin Compartimentul Cancelarie, va
comunica prezenta hotarare directiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului .Judetean Valcea, Spitalului Judetsan de Urgenta Valcea si va
asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judetean Valcea , precum ~i
in Monitorul Oficial al judetului Valcea.

Prezenta hotiirere a fost eaoptet« cu respectarea prevederilor art. 45
alin . (2) lit. f) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea eaministretiei publice
locale nr. 215/2001, republicete, cu moditicerite §i comptetiuile ulterioare cu un
numer de
voturi pentru,
voturi impotrive §i
ebiinert.
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Rarnnicu Valcea,

UN

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
Nr.

~r~f~.Ed~~i~RI:. . 2009
EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investitii .Reabilitarea Spitalului .Judetean de Urgenta
Valcea", faza Documentatie de avizare pentru lucrari de lnterventii
Axa prioritara 3 "l rnbunatatirea infrastructurii sociale" vizeaza crearea
premiselor necesare pentru asigurarea populatiei cu servicii esentiale,
contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice si
sociale, prin lrnbunatatirea infrastructurii serviciilor de sanatate, educatie,
sociale ~i pentru siquranta publica in situatii de urqenta.
Obiectivul specific al acestui domeniu major de interventie " constituie
lmbunatatirea calitatn infrastructurii serviciilor de asistenta rnedicala ~i
repartizarea teritorial - reqionala echilibrata a acestora pe teritoriul tarii, pentru
asigurarea unui acces egal al cetaterulor la serviciile de sanatate.
Conform Ghidului solicitantului activitatile eligibile In cadrul proiectului
sunt:
•
•
•
•

Reabilitarea/modernizarea cladirii spitalului ;
Reabilitarea/modernizarea utilitatilor generale si specifice ale spitalului ;
Crearea/modernizarea In spital, a facilitatilor de acces pentru persoane
cu dizabilitati fizice;
Achizitionare echipamente pentru spital.

Valoarea totals a unui proiect, conform ghidului solicitantului este cuprinsa
intre minim 700.000 lei ~i maxim 85.000.000 lei.
Programul Operational Regional sprijina implementarea strategiei
nationale Tn domeniul sanatatii, pentru eficientizarea serviciilor de sanatate,
prin reabilitarea ~i dotarea infrastructurii spitalicesti , precum si prin reabilitarea
~
si echiparea ambulatoriilor.
Evaluarea Ministerului Sanatatii asupra situatiei spitalelor din Romania a
identificat un numar de 15 spitale judetene propuse spre reabilitare prin POR
(inclusiv ambulatoriile), repartizate pe regiuni, duoa cum urrneaza:
•

Botosanl, Vaslui (Nord-Est)

•

Buzau , Tulcea, Vrancea (Sud-Est)

•

Dlrnbovita, lalornita, Teleorman (Sud Muntenia)

•

Gorj , Valcea (Sud-Vest)

•

Covasna (Centru)

• Ilfov (Bucure~ti llfov)
Prin Programul de reabilitare a 15 Spitale Judetene de Urqenta,
Ministerul Sanatafii a realizat expertiza tehnica ~i docurnentatia tehnico
economics pentru proiectul "Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgen1a
Valcea" Tn vederea obtinerii flnantarii externe.
Consiliul Judetean Valcea intentioneaza sa depuna spre finantare, Tn
cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 
Irnbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul de interventie 3.1 - Reabilitarea
/modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate, proiectul
.Reabllltarea Spitalului .Judetean de Urgenta Valcea".
In urma discutiilor purtate cu Aqentia pentru Dezvoltare Reqionala Sud
Vest Oltenia, Directia de Sanatate Publica Valcea , conducerea Spitalului
Judetean de Urqenta Valcea si Tn concordanta cu conditiile de eligibilitate
prevazute In Ghidul solicitantului pentru Programul Operational Regional
2007-2013, Axa prioritara 3 - Imbunatatlrea infrastr~cturii sociale,
Domeniul major de lnterventie 3.1 - Reabilitarea I modernizarea /
echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate, s-a stabilit realizarea
urrnatoarelor activltati:
• reabilitarea si consolidarea Spitalului Judetean de Urqenta Valcea;
• activitati de dotare a infrastructurii serviciilor de sanatate;
• activitati de publicitate si informare;
• actlvitaf de audit.
Valoarea investitiei conform devizului general este de 80.830.628 lei
(fara TVA), din care C+M= 42.473.912 lei.

Indicatorii tehnico-economici propusi a fi realizati sunt urrnatorii:
1. Valoarea totala (INV) , inclusiv TVA (mii lei) : 96.188,447 lei
(1 Euro = 4,2185 lei)
din care:
- Constructii montaj (C+M): 50.543,956 lei
2. Esalonarea investitiei (INV/C+M)
(1 Euro = 4,2185 lei)

INV
Proiect tehnic si obtinerea
autorizatiilor

4 Luni

448,048

Reabilitarea corpului
existent allngrijirii

24 Luni

9.620,439

_ .L _

.L: _ __ _ ___

mii EUR
C+M

10.068,487

3. Durata de realizare (Iuni) :28 luni
4. Capacitati (in unitati fizice §i valorice) :

VALOARE INVESTITII
.
din
care
CONSTRUCTII
MONTAJ
DURATA DE REALIZARE A
INVESTITIEI

CAPACIT.ATI

Val.Totala Val.Totala I
I
INDICE
tara TVA tara TVA
mii Lei
mii EUR EURlmp EURlpat
80.830,63 19.160 ,99 1.863,91 38.787,43

42.473,91

10.068,49

979,42 20.381 ,55

28 LUNI
mp Supr.
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10.280,00
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Fata de cele aratate, propunem aprobarea indicatorilor tehnico
economici ai obiectivului de investitii .Reabilitarea Spitalului Judetean de
Urqenta Valcea", faza Docurnentatie de avizare pentru lucrari de interventii.
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CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
DIRECTIA PROGRAME ~I
RELATil EXTERNE
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de lnvestitii .Reabilitarea Spitalului .Judetean de Urgenta
Valcea", faza Docurnentatie de avizare pentru lucrari de interventii
Programul Operational Regional, prin Axa prioritara 3 -"imbunata1irea
infrastructurii sociaIe" vizeaza crearea premiselor necesare
asiqurarii
populatiei cu servicii esentiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului
european al coeziunii economice ~i sociale, prin lrnbunatatirea infrastructurii
serviciilor de sanatate, educatie, sociale ~i pentru siquranta publica ln situatii
de urqenta.
Conform domeniului de inietveniie 3. 1 - Reabilitarea /modernizarea/
echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate obiectivul specific II constituie
irnbunatatirea calitatii infrastructurii serviciflor de asistenta rnedicala si
repartizarea teritorial - reqionala echilibrata a acestora pe teritoriul tarii, pentru
asigurarea unui acces egal al cetatenilor la serviciile de sanatate.
Propunerea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai

obiectivului de investitii .Reabilitarea Spitalului .Judetean de Urgenta
Valcea", faza Docurnentatie de avizare pentru lucrari de interventll este in
conformitate cu prevederile:
• art. 44 din Legea finantelor publice locale
nr. 273/2006, cu
rnodificarile ~i cornpletarile ulterioare;
• art. 91 aiineatul (1) litera "b" ~i alineatul (3) litera "f" ~i art. 126 din
Legea adrninistratiei publice locale nr. 215/2001 , republicata, cu
rnodificarile ~i completarile ulterioare.
Fata de cele aratate, propunerea de aprobare a proiectului .Reabilitarea
Spitalului -Judetean de Urgenta Valcea" ~i a cheltuielilor aferente
implernentarii proiectului este In conformitate cu prevederile legale rnentionate.
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Serviciul Elaborare ~i implementare
politici, strategii, GIS ~i relatii externe,
Arisanu Cristian
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