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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea  devizului general actualizat, și  a principalilor indicatori  

tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Construirea Blocului 
Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” , ca urmare a  

atribuirii contractului de proiectare și execuție lucrări 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 22179/2021 - H din 16.09.2021 al Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Județean Hotărârea Consiliului Județean Ialomița 
nr.123/07.08.2020 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici 
actualizaţi, faza Studiu de Fezabilitate (SF) pentru obiectivul de investiţii „Construirea 
Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia; 
 - acordul contractual nr.16941/2021-L/14.07.2021 și contractul nr.16943/2021-
N/14.07.2021 privind proiectarea și execuția de lucrări la obiectivul de investiții 
„Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”; 
 - Raportul de specialitate nr. 22188/2021 - X din 16.09.2021 al Direcţiei Investiţii şi 
Servicii Publice; 

- Avizul nr. 22582/2021 - D din 22.09.2021 al Comisiei pentru urbanism, 
amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Avizul nr. 22429/2021 - J din 21.09.2021 al Comisiei economico – financiare şi 
agricultură; 

În conformitate cu : 
  - prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene nr.3450/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și 
sumelor alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală 
pentru Județul Ialomița, în perioada 2017-2020; 
 - prevederile Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art. 8 alin. (3), art. 10 alin. (6) și art.12 alin (4) din Ordinul                       
nr. 1851/2013, privind punerea în aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului                 
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare local, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, 
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 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1 Se aprobă devizul general actualizat rezultat în urma atribuirii contractului 
de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiţii „Construirea Blocului 
Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 
 Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici, actualizaţi, pentru 
obiectivul de investiţii „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Slobozia”, după cum urmează:  

a) valoarea totală a investiţiei : 77.168.959,66 lei cu TVA, din care Construcţii 
Montaj (C+M) 30.729.684,01 lei cu TVA;  

b) perioada de execuţie a lucrărilor: 24 luni. 
 

Art.3 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează 
aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Județean nr. 123/07.08.2020 privind aprobarea 
principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi, faza Studiu de Fezabilitate (SF) 
pentru obiectivul de investiţii „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Slobozia 
   
 Art. 4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 

 
 Art. 5 Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomiţa, prezenta hotărâre va fi 
comunicată spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice, Direcţiei 
Buget Finanţe şi Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, și spre știință Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 
                 PREŞEDINTE, 
               MARIAN  PAVEL                                            Contrasemnează pentru legalitate 

Secretarul General al Județului Ialomița 
                                                                                                       Adrian-Robert IONESCU 
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