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HOTĂRÂREA nr. 184 

Din data de 10.07.2019

privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii "Amenajare Secţie pediatrie la Spitalul Municipal Dr. A. Tulbure"

Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, întrunit în şedinţă extraordinară

Analizând Raportul de specialitate 55400 din 09.07.2019 al Compartimentului Achiziţii 

Investiţii si Expunerea de Motive a Primarului municipiului Făgăraş cu nr. 55400/1/09,07,2019, prin 

care se propune aprobarea proiectului tehnic şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţii "Amenajare Secţie pediatrie la Spitalul Municipal Dr. A. Tulbure".

La momentul de fata este imperios necesar a se urgenta relocarea Secţiei Pediatrie din 

pavilionul exterior in clădirea principala deoarece acest obiectiv este prins cu prioritate in planul de 

conformare pe 5 ani - Anexa la Autorizaţia de Funcţionare nr. 0120EV/03.09.2018.

De asemeni ca urmare a Proceselor Verbale de Constatare din data de 13.12.2018, 

09.01.2019 si 14.01.2019 incheiate de către inspectorii sanitari ai DSP Braşov ca urmare a 

controalelor efectuate la secţiile Pediatrie, Maternitate si Nou Născuţi s-au dispus masuri pentru 

igienizarea acestor secţii, efectuarea de lucrări de reparaţii la saloane, grupurile sanitare, zugrăveli 

pereţi, inlocuire tamplarie, inlocuire mobilier degradat etc., astfel este necesara amenajarea secţiei 

de pediatrie la standardele impuse de proiectul tehnic.

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 

privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, precum si a structurii si 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii si lucrări de intervenţii,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările si completările ulterioare,

Analizând proiectul tehnic elaborat de asocierea SC DEANDA PRIM INVEST SRL-D -  S.C. 

COMPANIA SIGMA CONSTRUCT SRL -  STIGMA BUILDING MANAGEMENT S.B.M. SRL in baza
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contractului 34094/29.10.2018 şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

"Amenajare Secţie pediatrie la Spitalul Municipal Dr. A. Tulbure",

Având în vedere prevederile art. 129 alin 2 lit. b, lit d, art. 139 alin 1 lit a), art. 197, art 

198 alin 1, 2, art 243 alin. 1 lit b) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă proiectul tehnic şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţii ”Amenajare Secţie pediatrie la Spitalul Municipal Dr. A. Tulbure”, respectiv 

indicatorii tehnico-economici, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Diferenţa de sumă dintre valoarea rezultată in urma elaborării proiectului tehnic 

şi valoarea contractată conform DALI (documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie) va 

face obiectul unei hotărâri de rectificare bugetară ulterioară.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Primarul Municipiului Făgăraş, prin Biroul Investiţii si Achiziţii Publice şi Direcţia Buget 

Finanţe.

Hotărârea s-a adoptat cu 14 voturi pentru 
Consilieri în funcţie -  19 
Consilieri prezenţi -14

CONTRASEMNEAZĂ,

Prezenta hotărâre se comunică:
-1 ex. dosarul de şedinţa 
-1  ex. colecţie 
-1 ex. Prefectură 
-1 ex. Primar 
-1 ex. Secretar 
-1 ex. Direcţia Buget Finanţe 
-lex. Birou Achiziţii Investiţii 
-lex. Afişare

Cod: F-50



ANEXA 1 la HCL

Principalii indicatori tehnico economici pentru proiectuş 

"Amenajare Secţie pediatrie la Spitalul Municipal Dr. A. Tulbure" Făgăraş

Valoarea totala estimata a investiţiei

2,655.119,83 lei fara TVA, respectiv 3.159.592,60 lei cu TVA

Din care: C+M 2.130.562,15 lei fara TVA

Valoare C+M cu TVA : 2.535.368,96 LEI

Valoarea totala estimata a investiţiei pe capitole:

1. Proiectare si asistenta tehnica 287.000,00 lei fara TVA

2. Cheltuieli pentru investiţia de baza 2.102.913,23 lei fara TVA

3. Alte cheltuieli 265.206,60 lei fara TVA

Finanţare -  buget local

Durata de realizare a investiţiei -  6 luni

HjLcU -


