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Consiliul Judetean 
Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. QUM /2021 - H din JO (3V _1021 at Preş edintelui 

Consiliului Judetean 
Examin and: 

Hotă rarea Consiliului Judetean lalomita nr. 123/07.08.2020 privind aprobarea 
principal//or indicatori tehnico-economici actualizati, faza Studiu de Fezabilitate (SF) pen tru 
obiectivul de invest/ti/ „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Judetean de 
Urgentă  Slobozia; 

- acordul contractual nr.16941/2021-L/14.07.2021 .,si contractul nr.16943/2021- 
N/14.07.2021 privind proiectarea i executia de lucr ă ri la obiectivul de investitli „Construirea 
Blocului Operator din cadrul Spitalului Judetean de Urgent ă  Slobozia"; 

- Raportul de specialitate nr. oute /2021 - X din  /6-0  .2021 al Directiei 
Investitii ş i Servicii Pub/ice; 

Avizul nr. 	  din 	al Comisiei pentru urbanism, 
amenajarea teritoriului, dezvoltare regional ă , protectia mediului ş i turism; 

- Avizul nr.  	din 	at Comisiei economico - financiare ş i 
agricultură ; 

În  conformitate Cu: 
- prevederile art. 173 al/n. (1) lit. b) ş i alin. (3)/it. f) din Ordonanta de Urgent ă  a 

Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i cornpletă rile 
ulterioare; 

prevederile Ordinului Ministrului Dezvolt ă rii Regionale, Administratiei Pub/ice 
Fondurilor  Euro pene nr.3450/2017 privind aprobarea listei object/ye/or de investitii si 
sumelor alocate acestora pentru finantarea Programului National de Dezvoltare Local ă  
pentru Judetul lalomita, în perioada 2017-2020; 

- prevederile Ordonanta de Urgentă  a Guvemului nr. 28/2013 pen tru aprobarea 
Programului national de dezvoltare locales, cu moclific ă rile i cornplet ă rile ulterioare; 

- prevederile art. 8 alin. (3), art. 10 alin. (6) si art.12 alin (4) din Ordinul 
nr. 1851/2013, privind punerea in op//care a Ordonantei de Urgent6 a Guvernului 
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare local, republicat, cu 
modifică rile si complet ă rile ulterioare; 
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prevederile Legii 273/2006 privind finanrele pub/ice locale, Cu moclific ă rile 
cornplet ă rile ulterioare, 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonan ţo de Urgenră  a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modific ă rile 5i completer' rile ulterioare, 

HOTARA5TE: 

Art.1 Se aprob ă  devizul general actualizat rezultat în urma atribuirii contractului de 
proiectare i executie lucr ă ri pentru obiectivul de investitii „Construirea Blocului Operator 
din cadrul Spitalului Juderean de Urgenr ă  Slobozia", prevă zut în anexa care face parte 
integrantă  din prezenta hotă ră re. 

Art.2 Se aprob ă  principalii indicator' tehnico-economici, actualizari, pen tru obiectivul 
de investitii „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Jude ţ ean de Urgen ţă  
Slobozia", dup ă  cum urmează : 

a) valoarea totală  a investillei : 77168.958,65 lei cu TVA, din care Construcril 
Manta] (C+M) 30.729.684,01 lei cu TVA; 

b) perioada de executie a lucră  filar: 24 luni. 

Art.3 [ncepand cu data intră rii în vigoare a prezentei hot ă rari rsi Tnceteaz ă  
aplicabilitatea Hot ă r6rea Con siliului Juderean nr. 123/07.08.2020 privind aprob area 
principalilor indicator' tehnico-economici actualizati, faza Studiu de Fezabilitate (SF) pen tru 
obiectivul de investitii „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Juderean de 
Urgentă  Slobozia 

Art. 4 Prezenta hot ă rare devine obligatorie 5i produce efecte de la data comunic ă rii. 

Art. 5 Prin grija Secretorului General al Judetului 	prezenta hotă rare va fi 
comunicată  spre ducere la rndeplinire, Direc ţ lei Investirii 5i Servicii Pub/ice, Directiei Ru get 
Finanre 5i Directiei Achizirii 5i Patrimoniu, i spre stiin ţă  Institutlei Prefectului — Judetul 
lalomita, urm6nd a fi publicat ă  pe site-ul Consiliului Jude lean lalomita. 

PRE5EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Secretarul General al ludetului al lalomita 

Adrian —Robert 10NESCU 

Rd/Dc 
TGV 
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tnic5 L'xpertizare  to  18.000,00 21.420,00 3.420,00 

Nr. 
ert. 

DE'VIZ GENERAL 
al  obiectivului de investitli 

"CONSTRUIREA BLOCULUI OPERATOR DIN CADRUL SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA 
SLOBOZIA" 'ud Ialornita 

Denumirea capitolelor $i subeapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare* 
(fArA TVA) - 

Valoare cu TVA 

area engli 
Obtinerea terenulul 

Amenajarea terenulul 

Amenajă ri pentru protectia mediului si 
aducerea terenului  in  tarea initiali 

851.866,00 161.854,54 

Cheltuiell pentru relocarea/protectia 
utiliti for 

Cheltuiell pentrn asigurarea utílităţ ilor 
necesare obieetivului de investi  Ii 31.798,47 6.041,71 37.840,18 

TOI.Wg• • 
11130nwegglifike 04100441kkfit  

3.1 Studii 10.000,00 1.900,00 11.900,00 
3.1.1. Studii de teren 10.000,00 1.900,00 11.900,00 
3.1.2. Raport privind impaetul asupra 
mediului 

3.1.3. Alte studii specifice 

Documentatii.suport $i cheltuieli pentru 
obtinerea de avize, aeorduri auterizatil 

1.013.720,54 

11.900,00 11.900,00 

Alma 
la HotArarea Consiliulni Judetean Ialomita 

nr. 	din 	2021 

Prolectent, 
S.C. INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. 
Bucuresti Sp!. ludependentei 294, Sector 6, Bucuresti, 
Romania 
021-319.48.53  /54/55;  021-319,53,58; 
office@intergroup.ro  



DEVIZ GENERAL 
al oblectivuiul de investitil 

"CONSTRUIREA BLOCULUI OPERATOR DIN CADRUL SP1TALUL JUDETEAN DE URGENT 
SLOBOZIA" 'ad  Ialomita 

Nr. 
et t. 

Denumirea capitolelor 0 subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare* 
(fira TVA) 

Valoare cu TVA 

2 4 5 

14 Certificarea perform 	 0antei energetice 
auditul ener etic al clAdirilor 20.000,00 ,  3.800,00 23.80000 

MI 

111  al 
Ell 
3.6 

Ea 
Ell 
3.8 

MI 3.8.1. 

Ell 

Proiectare 1.694,000,00 321.860,00 2.015.860,00 

Eill 	 

3.5.1. Ternsa de proiectare 

3.5.2. Studio de prefezabilitate 
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de 
avizare a luerfirilor de interventii 0 deviz 
I eneral 
3.5.4. Documentatille lehnice necesare in 
vederea obtinerii 
avizeloriacorduriloriaulorizatillor 
3.5,5. Verilicarea tehnia de ealitate a 
■ rolectului tehnic i a detaliilor de executie 
3.5.6, Proieet tehnic 0 detalii de executie 
Organiza ea procedurilor de achizitie 

Consultant6 

3.7.1. Managementul contraetului de executie 
3.7.2, Auditul finaneiar 

Asistenti tehniefi 

Asistenti tehnicii din partea 
4 roiectantulu i 
3.8.1.1, pe perioada de executie a luctkilor 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse in prograrnul de control al 
luerkilor de exce0e, avizat do eatre 
Ins, ectoratul de Stat in Construe ii 

3.8.2. Diri:entie de sander 

110.000,00 

10.000,00 

14.000,00 

1.560,000,00 
130.000,00 

141.500,00 

132,000,00 

9.500,00 

373.400,00 

200,000,00 

130.000,00 

70.000,00 

173.400,00 

MIIIMIIIIIIIIIIMIIIIIIMIMIIIIII 

- 

20.900,00 

1.900,00 

2,660,00 

296.400,00 

24.700,00 

26.885,00 

25.080,00 

1.805,00 

70.946,00 

38.000,00 

24100,00 

13.300,00 

32.946,00 

130.900,00 

11.90000 ,  

16,660,00 

1,856.400,00 

154.700,00 

168.385,00 

157.080,00 

11.305,00 

444.346,00 

238,000,00  

154.700,00 

83.300,00 

206.346,00 

4. likfit 	=t1 -41 
	

13  " 	4 k  
,. 

N 	 ' 

COW I il 4 
Cheito ş" ?*. entru invetfi Ole bazi. 

. - 	 . 

Coristructil 0 instalatii 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice 0 
functionale 

24.546.349,04 4.661806,32 29.210.155,36 



DEVIZ GENERAL 
at obiectivului de investitii 

"CONSTRUIREA BLOCULUI OPERATOR DIN CADRUL SPITALU1 JUDETEAN DE URGENTA 
SLOBOZIA" 'lid lalontita 

Nr. 
cr. 

Denumirea capitolelor $i subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare* 
(fir5, TVA) 

TVA Valoare cu TVA 

id  lei lei 
1 2 3 4 5 

4.3 
Utilaje, cchipamente tehnologice 0 
functionale care necesitil mon a 
Utilaje, echipamente tchnologice si 
functionale care nu rtecesig montaj ş i 
echi amente de transport 
Dotiiri 

7.658.258,82 1.455.069,18 

- 

5,385.876,65  

9.113.328,00 

- 4.4 

4.5 28.346,719,19 33332.595,83  
4.6 Active necorporale - 

— 

Totnil.c4 
r . 

A 	31 . 3 nO5 4:: .4P.. -.50:47.4 	.- 1,-',) 	 ocii 1.0i j 

Mte.e.  
CAPITOW4,5 

*di  

, 

Si  

5.2 

Or anizare de santler 
5.1.1, Lucari de construetii ş i instalatii 
aferente or anizArii de santier 

422.912,88 

393.250,36 

80.353,45 503.266,33 

74317,57 467.967,93 

35.298,40 

309,879,16 

... 

x 	z 	a 

Comisioane, cote, taxet  costul creditului 

5,1.2, Chetuiel cone or anArli snterulu 
 29.662,52 

309,879,16 

5.635,88 

_ 

- 
5.2.1. Comisioanele 0 dobiinzile aferertte 
creditului bAncii finantatoare 	 . 
5.2.2.  Cola  aferenta 1SC pentru controlul 
calitfitii lucriirilor de constructii 

129.116,32 

25.823,26 

.. 129.116,32 

5.2.3. Cots aferent4 ISC pentru controlul 
statului in amenajarea teritoriului, urbanism 
si 	entru autorizarea lucrArilor de constructii 

- 25,823,26 

5,2.4. Cota aferenta Casei Sociale a 
Constructorilor .. CSC 

129.116,32 

25.823,26 

- 

- 

129.116,32 

25.823,26 5.2,5. Taxe pentru acorduri, avize eonforme 0 
autoriza ţ ia de construireidesfiintare ., 

5.3 

5.4 

Cheituieli diverse ş i neprevAzute (0,10%11.2, 

Cheituie i pentru informare si publicita e 

324.258,19 

8.400,00 

61,609,06 

1,596,00 

385.867,25 

9.996,00 

Total ea ,i01450,23 
8.omr-  

_ 143.551,51;  e.;$ 	 , 



DEVIZ GENERAL 
al obiectivului de investi 

"CONSTRUIRE'A BLOCULUI OPERATOR DIN CADRUL SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA 
SLOBOZIA" 'ud Ialomita 

Denumirea capitolelor ş i subca Atolelor de 
cheltnieli 

Valoare 
(WA TVA) 

Valoare Cu TVA Nr. 
crt. 

1 

CAPITOLUL 6 
Cheltuieli peiitru  probe  tehnoloýce ş i teste 

Data el abodrii: 
13,09,2021 
	

intocmit, 

Beneficiar/Investito 	 taut  

care: C + M 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4,2 + 5.1.1 
* 1 cum 4,8440 lei 
" Vatorile aunt in conforinitato cu informatille transiniso de Beneficiar 

6.1 	Pregiitirea personalului de e ploatare 
Probe tehnologice ş i teste 

.. 

111.11.11-  1111.111111  

S.C. INTER C ? 19PsE, NEERING S.R.L. 

Vtle \ 

Judetul lalomita $ "g  

" Administrator 

Presedinte Cousiiiu Judetean lalomita 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hot6reire privind aprobarea devizului general actualizat, ş i a  principal//or 

indkatori tehnico-economici actualiza ţ i pentru obiectivul de investiţ ii „Construirea Blocului 
Operator din cadrul Spitalului  Jude  ţ ean de Urgen ţ rl Slobozian , ca urrnare a atribuirii 

con  tractului de proiectare ş i execu ţ ie lucrtiri 

Prin proiectul de hotă rdre supus dezbateril se pro pune aprobarea devizului general 
actualizat ş i a principal//or indicator' tehnico-economici actualizati pen tru obiectivul de investitii 
„Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Judetean de Urgent ă  Slobozia", co urmare a 
atribuirii contractului de proiectare i executle lucrari. 

Obiectivul de investitii este inclus în lista obiectivelor finantate prin Programul National de 

Dezvoltare Local ă  Etapa 11 i finantat conform contractului de finantare nr. 1257720.02.2018 

incheiat de Judetul lalornita cu Ministerul Dezvolt ă rii Lucrarilor Publice ş i Administratiei. 

Prin Hotă rarea Consiliului Judetean lalomita nr.123/07.08.2020 s-au aprobat principalii 
indicatori tehnico-economici actualizatl, faza Studiu de Fezabilitate (SF) pen tru obiectivul de 
investitii „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Judetean de Urgent ă  Slobozia. 

Urmare a derulă rii procedurii de achizitie public ă  Judepl lalomita a semnat acordul 

contractual nr.16941/2021-L/14.07.2021 i con tractul nr.16943/2021-N/14.07.2021 privind 

proiectarea ş i executla de lucrd ri la obiectivul de investitii „Construirea Blocului Operator din 

cadrul Spitalului Judetean de Urgentă  Slobozia". 

Astfel, duper incheierea acordului contractual ş i a contractului privind proiectarea 

executio lucră rilor la obiectiv a rezultat modificarea valoarii to tale a investitiei de la 

77.408.733,93 lei cu TVA la 77.168.959,66 lei cu TVA, din care Constructli # Mon taj : 

30.729.684,01 lei cu TVA. Termenul de executie lucr ă ri este de 24 luni, jar per/coda de 

implementare a proiectului este de 30 de luni, acesta incluzand proiectarea, executla lucrarilor, 

furnizarea echipamentelor ş i punerea acestora in functiune. 

Conform prevederilor art12 alin (4) din Ordinul nr. 1851 / 2013 privind punerea în 

aplicare a Ordonantei de Urgent ă  a Guvernului nr. 2872013 pentru aprobarea Programului 

national de dezvoltare local, republicat, cu modific ă rile cornplet ă rile ulterioare, dup ă  
incheierea con tractelor de achizitie, precum ş i a actelor aditionale to aces tea dac ă  este cazul, 

beneficiarii actualizează  corespunzator devizul general, aprob ă  prin hot ă ră re de consiliu 

Consiliul J6de  en  lal0mita 

M1111. \\\11111IN 
10000087175 



local/ judetean ş i îl transmit Minis terului Dezvolt ă rii, Lucră rilor Pub/ice ş i Administratiel, Tnsclit 
de contra ctele de achizitii pub/ice ş i actele aditionale, dup ă  caz. 

În raportul directiej de specialitate sunt detaliate datele privind objectivul de investitii si 
elementele de legalitate ce stau la barn propunerii spre aprobare a proiectului de hot ă ră re 
privind aprobarea devizului general actualizat, ş i a principal//or indicatori tehnico-economici 
actualizati pen tru obiectivul de investilli „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului 
Judetean de Urgentă  Slobozia" , ca urm are a atribuirii con tractului de projectare si executie 
lucră ri. 

in conformitate Cu dispozitlile art. 173 alin. (3) lit. f) din Ordonanta de Urgent ă  a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modifica rile ş i cornpletă rile ulterioare, 
coroborate Cu art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modific ă  rile ş i 
cornpletă rile ulterioare, Consiliul Judetean lalomita aprob ă  documentatiile tehnico - economice 
pentru lucră rile de investitli de interes judetean, în limitele ş i 'hi conditiile leg/i. 

Constatand că  stint indeplinite conditiile de necesitate ş i de oportunitate, pro pun 
Consiliului Judetean lalomita adoptarea hotar ă rii Fn forma ş i continutul prezentate in project. 

PRESEDINTE, 
PAVEL MARIAN 

Redactat, 
Teociarescu Gabriela - Virginia 
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„„at2 zius, 

la proiectul de houircire pentru aprobarea devizului general actualizat ş i  a principalilor 
indicatori tehnico-econornici actualizaţ i pen tru obiectivul de investilii „Construirea Blocului 

Operator din eadrul Spitaluhii Judelean de Urge* Siobozia" Ca unnare a atribuirii 
contractului de proiectare ş i executie lucreiri 

Dintre priorit ăţ ile de dezvoltare ale Jude ţ ului Ialomita, una dintre cele mai importante 
este modernizarea infrastructurii sanitare prin realizarea de lucr ă ri in unit ăţ ile sanitare, pentru 
asigurarea accesului egal la serviciile de san ă tate. Astfel Consiliul Judetean Ialomi ţ a a 
identificat necesitatea construirii unui Bloc Operator in cadrul Spitalului Jude ţean de Urge* 
Slobozia. 

Obiectivul de investitii „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Judetean 
de Urgent ă  Slobozia" este inclus in lista obiectivelor finan ţ ate prin Programul National de 
Dezvoltare Local ă  Etapa II, conform contractului de finan ţ are nr. 1257/20.02.2018 — incheiat 
cu. Ministerul Dezvolt ă rii Lucr ă rilor Publice ş i Administraţ iei. 

Obiectiv general: modemizarea, dezvoltarea ş i echiparea infrastructurii serviclilor de 
s ă nă tate; 

Obiectiv specific: 
• imbun ă tă tirea calit ăţ ii serviciilor medicale oferite; 
• cre ş terea gradului de confort al pacien ţ ilor 
• mă rirea gradului de igienă  ş i a coMrolului microbian; 
• cre ş terea gradului de protectie la incendii; 
• asigurarea accesibilit ăţ ii persoanelor cu handicap; 
• optimizarea cheltuielilor cu 
• respectarea normativelor  în vigoare privind siguranta in exploatare, 

conservarea energiei. 

Beneficiaral direct al proiectului este Unitatea Admitiistrativ Teritorial ă  Judeţ ul 
Ialomiţ a reprezentat ă  prin Consiliul Jude ţ ean Ialomita precum ş i Spitalul Jude ţ ean de Urgenţă  
Slobozia, care prin realizarea proiectulai propus isi va putea desfasura activitatea intro 
cl ă dire construita conform actualelor norme de sigurant ă  in exploatare ş i care va permite 
respectarea principalelor reguli de igien ă  ş i confort specifice actului medical. 

Beneficiari indirecti: 
• Pacientii din jude ţ  si judeţ ele limitrofe, 
• Personalul angajat al spitalului (cadre medical; medici practican ţ i ş i 

absolventi, personalul de intretinere ş i reparaţ ii curente), 

Consiliut Judete6 fatomila 

1111111111111111111N 
10000089791 

Direettia Investitii ş i Servicii Publice 

RAPORT 



Slobozia - Plata Revolutlei NIr. 
web: www.cicnetra 

e-mail: cji@cicriet.ro  

ROMANIA 
CONSILIUL AMMAN IALOMITA 

Slanninr -DP CiS0 erInratfon 

-C£1!VFIED MANAGEMENT SYStEM 

ISO 9401 

Familiile aparţ ină toare (vizitatori), 
• Medicii de famine. 

Sursa de finanOre: Obiectivul de investitii este finantat atit de la bugetul de stat 
( Programul National de Dezvoltare Local ă ) cat ş i de la bugetul local; 

Avand in vedere: 

o Hotă rarea Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a nr.123/07,08,2020 privind aprobarea 
principalilor indicatori tehnico-economici actualizati, faza Studiu de Fezabilitate 
(SF) pentru obiectivul de investitii „Construirea Blocului Operator din cadrul 
Spitalului Jude ţ ean de Urgenţă  Slobozia ; 

o Prevederile Ordinului Ministrului Dezvolt ă rii Regionale, Administratiei Publice 
ş i Fondurilor Europene rix,3450/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de 
investi ţ ii ş i sumelor alocate aeestora pentru finan ţ area Programului National de 
Dezvoltare Local ă  pentru Judetul lalomi ţ a, in perioada 2017-2020; 

a Prevederile O.U.G. nr.28/2013 pentxu aprobarea Programului National de 
Dezvoltare Local ă , cu modifică rile ş i completă rile ulterioare; 

o Prevederile art.12 alin (4) din Ordinul nr. 1851 / 2013, privind punerea in 
aplicare a O.U,G nr. 28 / 2013 - conform c ă ruia: Dup ă  incheierea contractelor 
de achizi ţ ie, precum ş i a actelor aditionale la aeestea dac ă  este cam', 
beneficiarii aetualizeaz ă  corespunz ă tor devizul . general, îl aprob ă  prin hot ă r'are 
de consiliu local/jude ţ eart ş i îl transniit Ministerului Dezvolt ă rii, Lucarilor 
Publice ş i Administraţ iei, insotit de contractele de achizi ţ ii publice ş i actele 
adi ţ ionale, dup ă  caz. 

o Prevederile Legii 273/2006 - legea finantelor publice locale, Cu modific ă rile ş i 
complet ă rile ulterioare; 

o Prevederile art.10 alin (6) din Ordin. Nr.1851/2013, privind punerea în aplicare 
a O.U.G. nr.28/2013- confor c ă rora: in vederea incheierii contractului de 
finantare multianual, pentni obiectivele de investi ţ ii in continuare, Consiliul 
Judeţ ean Ialomi ţ a , in ealitate de beneficiar trebuie s ă  transmit ă  Ministerului 
Dezvoltă rii Regionale i Administratiei Publice (actual M.L.P.D.A.) documente 
care •s ă  prezinte -stadiulfizic realizat,- devizul general-actualizat - ş i/sau devizul 
general pentni luer ă rile rest de executat, defalcate pe categorii de luer ă ri 
categorii de eheltuieli, hot ă ră rea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici 
actualizaţ i, hotă r ă rea Consiliului Jude ţ ean de asigurare a finant ă rii pentru 
categorillor de cheituieli care nu se finanteaz ă  de la bugetul de stat prin 
program, prev ă zute la art.8 alin. (3) din Ordinul mai sus amintit, preeum 
contractele de achizi ţ ii publice, inclusive actele adi ţ ionale incheiate; 

o incheierea acordului contractual nr.16941/2021-L/14.07.2021 ş i a contractului 
nr.16943/2021-N/14.07.2021 privind proieetarea i executia de lucr ă ri la 
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obiectivul de investiţ ii „ Construirea Bloeului Operator din cadrul Spitalului 
Judefean de Urge* Slobozia"; 

Se impune actualizarea valorii totale a investi ţ iei după  semnarea contractului de „ 
Proiectare pentru expertizare tehnic ă  , intoemire Project Tehnic, Detalii de executie, 
documentatji necesare pentru obtinerea avizelor, acordurilor i autoriza ţ ii (DTAC) aferente 
obiectivului de investi ţ ii, documentaţ ie „as-built", servicji de Asisten ţă  Tehnic ă  din partea 
projectantului i Execu ţ ia Lucr ă rilor, in cadrul proiectului : „CONSTRUIREA BLOCULUI 
OPERATOR DIN CADRUL SPITALULUI JUDEŢ EAN DE URGENVA SLOBOZIA", 
potrivit Devizului General actualizat prev ă zut in anexa care face parte integrant ă  din proiectul 
de hotă ră re propus. 

Astfel, valoarea total ă  a investi ţ iei se modified de la 77.408.733,93 lei cu TVA- la 
77.168.959,66 lei cu TVA, din care: 

Construc ţ ii Montaj : 30.729.684,01 lei eti TVA 

Perioada de implementare a proiectului este de 30 de luni; 

Tennen Execu ţ ie Lucră ri: 24 luni; 

Faţă  de cele menţ ionate anterior este necesar ă  supunerea spre dezbatere ş i aprobare a 

proiectului de hot ă rare in forma ş i continutul prezentat. 

Anexăm prezentului raport Devizul General actualizat i Devizul defalcat pe surse de 

finantare (buget de stat i buget local). 
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