ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației tehnice si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții
"Demolare gospodărie de apă, demontare şi remontare rețele exterioare, demontare şi relocare chiller,
existente pe amplasamentul corpului nou de spital la Spitalul Județean de Urgenţă Dr. Pompei Samarian
Călărași, municipiul Călărași, str. Eroilor Revoluției 22 decembrie 1989 nr. 2-4",
Faza - Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI)
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în ședința ordinară din 21.02.2019,
Având în vedere:
- raportul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr. 2731 din 14.02,2019;
- raportul Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finanţe şi Administrarea Domeniului
Public şi Privat al Judeţului;
- prevederile art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si con ținutul-cadru al
documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi ții finan țate din fonduri publice
locale, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile art. 44 alin. (1) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) şi art. 126 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investi ții "Demolare gospodărie de apa,
demontare si remontare rețele exterioare, demontare si relocare chiller, existente pe amplasamentul corpului nou de
spital la Spitalul Județean de Urgentă Dr.Pompei Samarian Călăra și, municipiul Călăra și, str. Eroilor Revolu ției 22
decembrie 1989 nr. 2-4", Faza - Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, în valoarea totală de
1.261.097,08 lei, la care se adaugă T.V.A., din care C + M în valoare de 975.935,97 lei, la care se adaugă T.V.A.
(2) Datele de identificare ale obiectivului de investiție sunt:
1. Amplasament: Str. Eroilor Revoluției 22 decembrie 1989 nr. 2-4, Municipiul Călăra și, Jude țul Călăraşi,
2. Aria construită desfășurată :
2.1. Construcții existente care sunt propuse spre demolare in vederea eliberării amplasamentului destinat
construirii corpului nou:
- nr. cadastral 23248-C5 = gospodărie de apa spital - suprafață construita desfă șurată = 216,00 m.p.;
- nr. cadastral 23248-C6 = gospodărie de apa spital - suprafață construita desfășurată = 20,00 m.p.;
- scara si rampa exterioara acces in corpul G (parte din corpul C3 cf. cadastru) – ACD = 77,00 m.p.;
- scara exterioara acces in corpul A – ACD = 15,00 m.p.;
- rampa exterioara auto din confecție metalica si fundații + socluri din beton armat – ACD = 40.00 m.p.;
- scara din beton si rampa metalica exterioara acces in corpul F - acces către farmacia spitalului (parte din
corpul C3 cf. cadastru) – AC scara acces = 13,00 mp + AC rampa din confecție metalica = 10.00 m.p.
2.2. Construcție nouă care este propusă pentru asigurarea cailor de evacuare necesare in urma desfiin țării
cailor de evacuare din corpurile A si G: scara exterioara propusa pentru acces in corpul de legătura existent intre
corpurile A si G – ACD = 15,00 mp.
Durata estimată de realizare a investiției: 12 luni.
Art. 2. - Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Secretarul judeţului, prin Direcţia Juridică şi Administraţie Publică, va comunica prezenta hotărâre celor
interesați.
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