
R O M Â N I A
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie 
„Consolidare şi refuncţionalizare Spital Orăşenesc „Dr. Maria Burghele”, oraş 

Buftea”

Consiliul Judeţean Ilfov:

Având în vedere: 
- Expunerea de motive a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Ilfov 

nr. ................/..............2008; 
-  Raportul Direcţiei Lucrări Publice nr. .................../.............2008;
- Raportul  de avizare al  Comisiei  de organizare şi  dezvoltare urbanistică,  lucrări 

publice, arhitectură şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului;
-  Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  buget,  finanţe,  bănci,  prognoze  şi  studii 

economice;
- Raportul de avizare al Comisiei de învăţământ, sănătate, familie, protecţie socială, 

protecţie copii, activităţi sportive, de agrement şi turism;
- Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. f, art. 97 şi art. 126 din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată.

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă studiul de fezabilitate  obiectivul de investiţie  „Consolidare şi  

refuncţionalizare Spital Orăşenesc „Dr. Maria Burghele”, oraş Buftea” cu următorii 
indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a investiţiei „Consolidare şi refuncţionalizare Spital Orăşenesc 
„Dr.  Maria  Burghele”,  oraş  Buftea”,  inclusiv  TVA,  în  preţuri  valabile  la  data  de 
16.06.2008, este de 10.863,4 mii lei, finanţată astfel:

a) consolidare – finanţare credit BIRD şi cofinanţare Guvernul României – 
3.162,39 mii lei, prin buget M.D.L.P.L.;

b) refuncţionalizare (amenajare)  – fonduri  asigurate de Consiliul  Judeţean 
Ilfov şi  alte surse legal  constituite  – 7.701,01 mii  lei,  cu precizarea că 
această  valoare  se  poate  modifica  în  urmatoarele  faze  de  proiectare 
(proiect tehnic şi detalii de execuţie), privind listele de cantităţi de lucrări şi 
centralizatoarele privind cheltuieli pe obiectiv, categorii de lucrări, etc. 

CONSTRUCŢII MONTAJ (C+M) inclusiv TVA (mii lei): 6.924,7 mii lei
a) consolidare – finanţare credit  BIRD şi  cofinanţare Guvernul României – 

2.273,38 mii lei, prin buget M.D.L.P.L. ;



b) refuncţionalizare  (amenajare)  –  fonduri  asigurate  de Consiliul  Judeţean 
Ilfov şi  alte  surse legal  constituite  –  4.651,32 mii  lei,  cu precizarea că 
această valoare se poate modifica în urma analizei următoarele faze de 
proiectare (proiect tehnic şi detalii de execuţie), privind listele de cantităţi 
de  lucrări  şi  centralizatoarele  privind  cheltuieli  pe  obiectiv,  categorii  de 
lucrări, etc. 

EŞALONAREA (INV / C+M) :
pe surse de finanţare

a) consolidare – finanţare credit BIRD şi cofinanţare Guvernul României, prin buget 
M.D.L.P.L.:
Anul I 1.860,23 mii lei            

1.377,28 mii lei (C+M)
Anul II 1.302,16 mii lei

   936,10 mii lei (C+M)

b) refuncţionalizare – fonduri asigurate de Consiliul Judeţean Ilfov şi alte surse legal 
constituite:
Anul I 1.540,20 mii lei            

   930,24 mii lei (C+M)
Anul II 6.160,81 mii lei

3.721,08 mii lei (C+M)

Aria desfăşurată a obiectivului de investiţii:
(Ad) : 1.600 mp
Durata de realizare a investiţiei: 18 luni
Capacităţi (în unităţi fizice sau valorice):
Se păstrează numărul actual de paturi, respectiv 70.

Art.  2 – Direcţiile  de specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean Ilfov şi  Spitalul 
Orăşenesc  “Dr. Maria Burghele – Buftea” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.

P R E Ş E D I N T E,

Cristache RĂDULESCU Contrasemnează,

SECRETAR AL JUDEŢULUI

Monica TRANDAFIR

Nr. ............
din ...................2008
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