
  
ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru modificarea i completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov ș

nr.129/2009 privind aprobarea Documenta iei tehnico-economice pentru ț

obiectivul de investi ii ”Reabilitarea, modernizarea i echiparea ț ș

Spitalului Clinic Jude ean de Urgen ă Ilfov”ț ț

Consiliul Judeţean Ilfov,

Având în vedere :

-Adresa S.C. CARPA I Proiect SRL Ț  înregistrată la Consiliul Jude ean Ilfov sub nr. 8152ț  

din 21.09.2012 prin care se comunică modificarea indicatorilor proiectului ”Reabilitarea, 

modernizarea i echiparea Spitalului Clinic Jude ean de Urgen ă Ilfov”;ș ț ț

-Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor  Consiliului  Judeţean  Ilfov 

înregistrată sub nr. ............ din ................. 2012;

-Raportul Direc iilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov înregistrat cu nr.ț  

.............. din ................ 2012;

-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 administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi  libertăţilor cetăţeneşti;

-Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  învă ământ,  sănătate,  familie,  protec ie  copii,ț ț  

activită i sportive, de agrement i turism;ț ș



-Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.129  din  31.08.2009  privind  aprobarea 

Documenta iei  tehnico-economice  pentru  obiectivul  de  investi ii  ”Reabilitarea,ț ț  

modernizarea i echiparea Spitalului Clinic Jude ean de Urgen ă Ilfov”ș ț ț

În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit. d) i f) i alin.(5) lit.a) pct.3 şi art.126ș ș  

din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice locale,  republicată,  cu modificările  şi 

completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE :

Art. I  Se aprobă modificarea i completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţeanș  

Ilfov nr.129 din 31.08.2009 privind aprobarea Documenta iei tehnico-economice pentruț  

obiectivul  de  investi ii  ”Reabilitarea,  modernizarea  i  echiparea  Spitalului  Clinicț ș  

Jude ean de Urgen ă Ilfov”, cu principalii indicatori tehnico-economici, conform anexeiț ț  

ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  II  Hotărârea  Consiliului  Judeţean Ilfov nr.129 din 31.08.2009 privind aprobarea 

Documenta iei  tehnico-economice  pentru  obiectivul  de  investi ii  ”Reabilitarea,ț ț  

modernizarea i echiparea Spitalului Clinic Jude ean de Urgen ă Ilfov” se modifică i seș ț ț ș  

completează corespunzător.

Art.  III  Direcţiile  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov  vor  aduce  la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

Marian PETRACHE

Avizează,

SECRETAR AL JUDEŢULUI

Monica TRANDAFIR

Nr ..........

Din ...................... 2012



ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr. ……… din ……… 2012

EXPUNERE DE MOTIVE

 Proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului Clinic Jude ean deț  

Urgen ă Ilfov” se înscrie în Programul Opera ional Regional, Axa prioritară 3, Domeniulț ț  

Major de interven ie 3.1 ”Reabilitarea/ modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilorț  

de sănătate”, i î i propune ca obiectiv principal asigurarea unui acces egal al cetăţenilorș ș  

la astfel de servicii.

 Spitalul Clinic Jude ean de Urgen ă Ilfov este singurul nominalizat în Regiunea 8ț ț  

Bucure ti-Ilfov de către Ministerul Sănătă ii, figurând pe Lista spitalelor ce pot fiș ț  

reabilitate prin POR, Axa 3, DMI 3.2.

Trebuie să avem în vedere faptul că Obiectivele generale ale acestui proiect sunt 

îmbunătă irea  calită ii  infrastructurii  serviciilor  de asisten ă medicală  i  îmbunătă ireaț ț ț ș ț  

serviciilor medicale oferite către popula ia din jude ul Ilfov i Municipiul Bucure ti.ț ț ș ș

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.129 din 31.08.2009 privind aprobarea 

Documenta iei  tehnico-economice  pentru  obiectivul  de  investi ii  ”Reabilitarea,ț ț  

modernizarea  i  echiparea  Spitalului  Clinic  Jude ean  de  Urgen ă  Ilfov”  s-au  aprobatș ț ț  

indicatorii tehnico-economici din anexa Hotărârii. 

La solicitarea proiectantului,  pentru ca proiectul  să se încadreze în prevederile 

Ghidului solicitantului pe POR AI 3, DMI 3.2, Documenta ia de Avizare a Lucrărilor deț  

Interven ie aprobată prin HCJ nr.129/2009 necesită o reactualizare aprobată de Consiliulț  



Jude ean Ilfov în calitate de aplicant al proiectului. Astfel, s-a procedat la modificarea iț ș  

completarea DALI ini ial, cu măsurile i prevederile obligatorii men ionate în Ghid.ț ș ț

Prin adresa S.C. CARPA I Proiect SRL nr. 1185 din 24.09.2012 înregistrată laȚ  

Consiliul  Jude ean  Ilfov  sub  nr.  8152  din  25.09.2012  se  comunică  modificareaț  

indicatorilor  proiectului  ”Reabilitarea,  modernizarea  i  echiparea  Spitalului  Clinicș  

Jude ean de Urgen ă Ilfov” ce corespund noilor solu ii tehnice din DALI.ț ț ț

Pentru aceasta am iniţiat proiectul de hotărâre pe care îl supunem spre dezbatere 

şi aprobare plenului Consiliului Judeţean Ilfov.  

PREŞEDINTE,

Marian PETRACHE

VICEPREŞEDINTE, VICEPREŞEDINTE,

Cristina MANICEA      Mihai BARBU



ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN
 

Nr. ……… din ……… 2012

RAPORT

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.129 din 31.08.2009 privind aprobarea 

Documenta iei  tehnico-economice  pentru  obiectivul  de  investi ii  ”Reabilitarea,ț ț  

modernizarea  i  echiparea  Spitalului  Clinic  Jude ean  de  Urgen ă  Ilfov”  s-au  aprobatș ț ț  

indicatorii tehnico-economici din anexa Hotărârii. 

Prin  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.130  din  31.08.2009  privind 

participarea  Consiliului  Jude ean  Ilfov  cu  proiectul  ”Reabilitarea,  modernizarea  iț ș  

echiparea  Spitalului  Clinic  Jude ean  de  Urgen ă  Ilfov”  la  POR  AI  3,  DMI  3.1ț ț  

”Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”.

Proiectul ”Reabilitarea, modernizarea i echiparea Spitalului Clinic Jude ean deș ț  

Urgen ă  Ilfov”  accesează  fondurile  aferente  POR  AI  3,  DMI  3.1  ”Reabilitarea/ț  

modernizarea/  echiparea  infrastructurii  serviciilor  de  sănătate”  în  vederea  rezolvării 

problemelor sociale cu care se confruntă locuitorii jude ului Ilfov, datorate în principalț  

lipsei fondurilor, a lipsei spa iilor adecvate desfă urării actului medical,  cât i a lipseiț ș ș  

echipamentelor specifice unită ilor de primiri urgen e.ț ț

Acest  proiect  î i  propune  îmbunătă irea  calită ii  infrastructurii  serviciilor  deș ț ț  

asisten ă  medicală  i  îmbunătă irea  serviciilor  medicale  oferite  popula iei  din  jude ulț ș ț ț ț  

Ilfov.  Obiectivele generale ale acestui proiect sunt îmbunătă irea calită ii infrastructuriiț ț  



serviciilor  de  asisten ă  medicală  i  îmbunătă irea  serviciilor  medicale  oferite  cătreț ș ț  

popula ia din jude ul Ilfov i Municipiul Bucure ti.ț ț ș ș

Spitalul Clinic Jude ean de Urgen ă Ilfov este singurul nominalizat în Regiunea 8ț ț  

Bucure ti-Ilfov  de  către  Ministerul  Sănătă ii,  figurând  pe  Lista  spitalelor  ce  pot  fiș ț  

reabilitate prin POR, Axa3, DMI 3.2.

 Propunerea  prezentată  de proiectant,  pentru  ca  proiectul  să  se  încadreze  în 

prevederile Ghidului solicitantului pe POR AI 3, DMI 3.1, Documenta ia de Avizare aț  

Lucrărilor  de  Interven ie  aprobată  prin  HCJ  nr.129/2009,  necesită  ca  reactualizareaț  

acestora să fie aprobată de Consiliul Jude ean Ilfov în calitate de aplicant al proiectului.ț  

Astfel,  s-a  procedat  la  modificarea  i  completarea  DALI  ini ial,  cu  măsurile  iș ț ș  

prevederile obligatorii men ionate în Ghid. Prin adresa S.C. CARPA I Proiect SRL nr.ț Ț  

1185 din 24.09.2012 înregistrată la Consiliul Jude ean Ilfov sub nr. 8152 din 25.09.2012,ț  

se  comunică  modificarea  indicatorilor  proiectului  ”Reabilitarea,  modernizarea  iș  

echiparea Spitalului Clinic Jude ean de Urgen ă Ilfov” ce corespund noilor solu ii tehniceț ț ț  

din DALI.

Indicatorii tehnico-economici modifica i ai proiectului sunt:ț

-Valoarea totală (INV), fără TVA: 71.030.693,75 lei;

  din care C+M: 30.430.569,00 lei;

- Durata de realizare (luni): 24;

- Capacită i (în unită i fizice i valorice):ț ț ș

Unită i medicale reabilitate/modernizate/echipateț 1

Săli de explorări func ionaleț 3

Sta ie sterilizareț 1

Săli de tratament în Sec ie UPUț 2

Sală chirurgie în Sec ie UPUț 1

Sală gipsare în Sec ie UPUț 1

Paturi în Sec ie UPUț 4

Paturi în sec ie Chirurgie Generalăț 26

Paturi în sec ie Ortopedie i Neurochirurgieț ș 26

Paturi în sec ie ORL i BMFț ș 26

Paturi în sec ie ATIț 15



Săli Chirurgie aseptice în Sec ie Bloc Operatorț 2

Circula ii mecanice verticale (lifturi)ț 3

Cre terea eficien ei energeticeș ț 68%

Restul indicatorilor tehnico-economici rămân neschimba i.ț

În temeiul art.91 alin.(1) lit. d) i f) i alin.(5) lit.a) pct.3 şi art.126 din Legea nr.ș ș  

215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  cu  modificările  şi  completările 

ulterioare, am întocmit proiectul de hotărâre alăturat pe care îl supunem spre dezbatere şi 

aprobare în şedinţa Consiliului Judeţean Ilfov.   

 

     DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI                               DIRECŢIA ECONOMICĂ 

  ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ                   Director Executiv,

Director Executiv,      Bogdan COSTEA

    Ionel Florin NAE

           
EF SERVICIU,Ș

SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS,                           LUCRĂRI PUBLICE I ACHIZI II Ș Ț

      AVIZARE-LEGALITATE ACTE                             Constantin CĂLINOIU 

                  ef Serviciu,                                              Ș

              Irina SULIMAN                                       

 

     MANAGER DE PROIECT

                                     Mariana MIHĂILĂ      

 



Indicatorii  tehnico-economici  modifica i  ai  proiectului  ”Reabilitarea,ț  

modernizarea i echiparea Spitalului Clinic Jude ean de Urgen ă Ilfov”ș ț ț  sunt:

- Valoarea totală (INV), fără TVA: 71.030.693,75 lei;

din care C+M: 30.430.569,00 lei;

- Cost specific (valoarea investi iei/număr total de paturi): ț

71.030.693,75 lei/97 paturi = 732.275,19 lei/pat;

- Înăl ime: S+P+5 E;ț

- Arie construită: 740 mp;

- Arie desfă urată: 4.520 mp;ș

- Cost pe mp: 30.430.569 lei/4.520 mp = 6.732,43 lei/mp;

- Durata de implementare: 31 luni;

- Durata de realizare (luni): 24;

- Capacită i (în unită i fizice i valorice):ț ț ș

Unită i medicale reabilitate/modernizate/echipateț 1

Săli de explorări func ionaleț 3

Sta ie sterilizareț 1

Săli de tratament în Sec ie UPUț 2

Sală chirurgie în Sec ie UPUț 1

Sală gipsare în Sec ie UPUț 1

Paturi în Sec ie UPUț 4

Paturi în sec ie Chirurgie Generalăț 26

Paturi în sec ie Ortopedie i Neurochirurgieț ș 26

Paturi în sec ie ORL i BMFț ș 26

Paturi în sec ie ATIț 15

Săli Chirurgie aseptice în Sec ie Bloc Operatorț 2

Circula ii mecanice verticale (lifturi)ț 3

Cre terea eficien ei energeticeș ț 68%


	 Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov este singurul nominalizat în Regiunea 8 București-Ilfov de către Ministerul Sănătății, figurând pe Lista spitalelor ce pot fi reabilitate prin POR, Axa 3, DMI 3.2.

