ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL JUDETEAN CALARASI

HOTARARE
privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar,
rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2020, in exercitiul bugetar 2021
Consiliul Judetean Calarasi, intrunit in sedinta extraordinara din 12.04.2021,
Avand in vedere:
- raportul Directiei Economice, inregistrat sub nr. 5802 din 06.04.2021;
- avizul Comisiei de Studii, Prognoze Economico - Sociale, Buget - Finanţe şi
Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- prevederile art. 58 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) si alin. (3) lit. a) din Ordonanta de urgenta
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare;
In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art. 1. - Se aproba utilizarea excedentului bugetar rezultat la incheierea
exercitiului bugetar 2020 in exercitiul bugetar 2021, in valoare de 4.903 mii lei,
pentru finantarea programului de investitii pe anul 2021, conform Anexei care face
parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. - Directia Economica, Directia Tehnica, Direcția Dezvoltare Regională
și Relații Externe si institutiile subordonate vor duce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari.
Secretarul General al Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu şi
Editare Monitor Oficial, va comunica prezenta celor interesaţi.
PRESEDINTE,
ec. Vasile ILIUTA

Nr. 61
Adoptata la Calarasi
Astazi 12.04.2021
Intocmit, redactat:
DIRECTOR EXECUTIV,
Aneta Claudia VLADESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Aurel PARASCHIV

CONSILIUL JUDETEAN CALARASI

Anexa
la Hotararea nr. 61 din 12.04.2021

PROPUNERI PROGRAM INVESTITII finantat din excedent 2021
mii lei
Nr.
crt.

DENUMIRE OBIECTIV
Cap. 51.02 - Autoritati publice
Investitii in continuare
Retele tehnico-edilitare(alimentare cu
apa,canalizare, gaze naturale, electrice) si circuite
carosabile, pietonale, amenajare spatii verzi
pentru Locuințe de serviciu (ANL) - B-dul
Nicolae Titulescu nr.1 bis, Municipiul Calarasi execuție lucrări, asistență tehnică, servicii SSM,
taxe avize, comisioane, Cofinantare racord
electric, inclusiv diverse și neprevăzute

A
1

Suma
propusă
458
458

Contract PT+asist proiect+executie
lucrari atribuit - 572.691,81 lei Ordin de
începere faza PT+DTAC - în
07.12.2020, termen predare 07.02.2021.
458

B

Investitii noi

0

C

Alte cheltuieli de investiţii

0

A

Cap. 66,02 - Sanatate

3,468

Investitii in continuare
Modernizare, reabilitare etaj 3 corp A cu scarile
aferente corp A (scara1 - etajele 2-4; scara 2 etajele P-4) + corp B etajele 1-5, cu scara aferenta
corp B etajele P-5-SJU Calarasi, executie lucrari,
inclusiv asistenta tehnica, SSM, comisioane

3,025

1

Observații

Suma prevazuta este pentru finalizarea
conform contract a lucrarii

1,814
Demolare Gospodarie de apa, demontare si
remontare retele exterioare, demontare si relocare
chiller, existente pe amplasamentul corpului nou
de spital - execuție lucrări, asistenta tehnica,
servicii SSM, comisioane, taxe, diverse si
neprevazute

4
B
C
1

2

4

1,211

Lucrare in derulare, necesara pt a putea
elibera amplasamentul pentru corpul nou
de spital finantat prin CNI, pt care este in
curs de obtinere Autorizatia de
construire. Cheltuieli diverse si neprev.
174 mii lei cu TVA

Investitii noi
Alte cheltuieli de investitii

0
443

Consultanta pentru elaborare proiect
"Consolidarea capacitatii de reactie la criza de
sanatate publica cauzata de raspandirea virusului
Sars-CoV-2", servicii audit si servicii informare
si publicitate

Achizitie finalizata, contract încheiat în
valoare de 57.120 lei. În anul 2020 nu a
114 fost decontată nicio sumă.

”Demolare: corp clădire CT, coșuri de fum
Centrală termică, corp magazii C7, C13, C8,
șopron metalic – faza Expertiză tehnică și
Documentație Tehnică pentru Autorizarea
Demolării, inclusiv taxe, avize
Modernizare, reabilitare corpuri A + B - Parter +
demisol, cu scările aferente corp A (scara 2 - zona
demisol) și corp B - (zona demisol), SJU
Calarasi, faza PT + DE, inclusiv asistență tehnică
din partea proiectantului

50

42

5

6

7

9
10

11

C
C

A
B
C
A
1

24

Spitalul de Pneumoftiziologie Călărași Expertiza tehnica, Documentație de Avizare
Lucrări de Intervenții - Gospodărie de apă și
adăpost ALA, inclusiv taxe, avize

40

Spitalul de Pneumoftiziologie Călărași - Sistem
de producere a gazelor medicale 50 posturi Studiu de fezabilitate, taxe, avize
8

C

Revizie documentatie DALI pentru obiectivul de
investitii "Cresterea eficientei energetice la
corpurile A, B, C, D la Spitalul Judetean de
Urgenta Dr. Pompei Samarian Calarasi"

Spitalul Judetean de Urgenta Călărași Modernizarea sistemului de producere a gazelor
medicale - Studiu de fezabilitate, taxe, avize
Expertiză tehnică pentru corpurile de cladire F,
G, H, din incinta S.J.U. Călărași

5

5
143

Extindere Unitate Primiri Urgențe din cadrul SJU
Călărași prin înființare heliport și spații parcare,
precum și dotări necesare desfășurării actului
medical de urgență în condiții optime

5

Spital de Psihiatrie Săpunari – Corp nou de spital
S+P+2E în incinta Spitalului de Psihiatrie
Săpunari PT + execuție lucrări, taxe avize

15

Cap.67,02 - Cultura

0

Alte cheltuieli de investitii

0

Cap. 65,02 - Invatamant

0

Alte cheltuieli de investitii
Cap. 68.02 Asistenta sociala
Alte cheltuieli de investitii
Transferuri pt. investitii
Cap. 74,02- protectia mediului
Investitii in continuare
Investitii noi
Alte cheltuieli de investitii
Cap. 84,02- Transporturi
Proiecte externe
Proiect “Modernizarea şi reabilitarea drumurilor
județene DJ 402 tronson DN 4 – Curcani –
Măriuța - limită județ Ialomița, km 0+000 – km
53+700 şi DJ 302 tronson DN3 – Belciugatele –
Măriuța - limită județ Ialomița, km. 0+000 - km
15+365” - cofinantare proiect, elaborare PT,
documentații avize, taxe și demarare executie
lucrari (investiție multianuală) - FEDR

0
0
0

TOTAL

0
0
0
977
977

977
4,903.00
Intocmit si redactat

Presedinte,
ec. Vasile ILIUTA

Director executiv,
Aneta Claudia VLADESCU

