
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
CT DE

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii 
„Panouri solare la Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Bălăceanca  pentru 

prepararea Apei Calde Menajere (ACM)-faza studiu de fezabilitate“

Consiliul Judeţean Ilfov:

Având în vedere:

- Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor  Consiliului 

Judeţean Ilfov   nr......../..............2009;

- Raportul Direcţiei Lucrări Publice nr........./............2009;

- 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 administratie 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,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – Se aprobă  documentaţia  tehnico-economică pentru obiectivul de 
investiţii „Panouri solare la Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Bălăceanca 
pentru  prepararea  Apei  Calde  Menajere  (ACM)-faza  studiu  de  fezabilitate“ 



prevăzut  în  anexa  ce  face  parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre,  cu  următorii 
indicatori tehnico-economici : 

Soluţia de preparare ACM cu pompe de căldură aer apă .
a) Valoarea totală a investiţiei 474,81 mii lei cu TVA 19%
b) Construcţii –montaj 359,85 mii lei cu TVA 19% 
c) Durata de implementare a proiectului 4-5 luni 
d) Durata de recuperare Dr este : 2,01 an 
e) Randamentul economic al investiţiei R este de 6,44 
f) Gradul de utilizare al capacităţii de producere ACM Gu este de  98,6%

    Art. 2 – Se aprobă schimbarea  denumirii proiectului  din „Panouri solare la 
Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu ” Bălăceanca , în „Creşterea eficienţei 
preparării  Apei  Calde  Menajere  (ACM)  la  Spitalul  de  Psihiatrie  Eftimie 
Diamandescu Bălăceanca prin utilizarea energiilor regenerabile”. 

Art. 3. – Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov  vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      P R E Ş E D I N T E,

  Cristache RĂDULESCU 
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                                                                               SECRETAR AL JUDEŢULUI
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