ROM A NIA
JTJDETUL GALATI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREANr.A '
Din26.02.2017
Privind: Aprobarea elaborarii Studiului de fezabilitate pentru Constructia Noului
Spital Municipal Tecuci
Initiator: Cätälin Constantin HURDUBAE, Primarul Municipiului Tecuci, jud. Galati;
Numãr de Inregistrare i data depunerii proiectului :'c2
/PJ/03.02.2017
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeul Galati, Intrunit In edintA
In data de 06 02.2017;

• Având In vedere:
-

-

-

expunerea de motive a initiatorului, Inregistratä sub nr. 4002 /PJ/03 .02.2017;
raportul de specialitate Intocmit de Biroul Fonduri Europene Inregistrat sub nr.4001
/PJ/03 .02.20 17;
raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr.1,2,3,4,5;

In baza prevederilor:
art. 44 alin 1 si art.45 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificArile si completärile ulterioare;
art. 36 alin 2 lit. b) §i lit. d), alin 4 lit. d), alin 6 lit, a) pct.1 din Legea nr.215/2001
republicatä In 2007 cu modificärile si completarile ulterioare;
-

-

In baza art.45, alin 1 i art. 115 alini, lit. b) din Legea 215/2001 privind administratia publicä
localä, republicata, cu modificArile i completärile ulterioare;

•

HOTARASTE:
Art.1. Se aprobA elaborarea Studiului de fezabilitate pentru Constructia Noului Spital
Municipal Teçuci
Art.2.Compartimentul de specialitate, va asigura urmarirea realizarii prevederilor prezentei
hotarari
Art.2. Prezenta hotàrâre va fi dusA la Indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci.
Art.3. Prezenta hotärâre va fi comunicata celor interesati prin grija Secretarului U.A..T
Municipiul Tecuci.

PRESEDINTE DE$EDINTA,
PINTILIE DANUT.

/
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SECRETAR.
Jr. FOTACHE VALERICA

ROMANIA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
Nr. 4002 /PJ /03.02.2017
EXPUNERE DE MOTIVE
Privind: Aprobarea elaborarii Studiului de fezabilitate pentru Constructia Nouiui
Spital Municipal Tecuci

.

Obiectivul general al proiectului propus se inscrie in contextul general al Strategiei de
dezvoltare a Municipiului Tecuci pentru perioada 2014-2020, privind:
-cresterea starii de sanatate a populatiei
-dezvoltarea si extinderea retelei de asistenta medicala
-cresterea duratei de viata
-dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociala.

Problemele privind starea de sanatate ale societatii romanesti afecteaza gray micile orase. 0
astfel de problema este aceea a sistemului sanitar care de cele mai multe ori isi arata efectele in
municipiile de mici dimensiuni. Situatia este de asemenea dificila si in municipiul Tecuci, uncle
lipsa cadrelor medicale, a dotarilor tehologice si de specialitate prejudiciaza gray populatia
orasului. De cele mai multe ori sunt afectati tinerii cei care termina studii medicale si aleg sa
paraseasca orasul pentru alte destinatii.
In orasul nostru functioneaza Spitalul Municipal Anton Cincu in aëeeasi locatie de peste 100
de ani. Politicile publice si viziunea de dezvoltare durabila vizeaza proiecte de viitor, iar
constructia unui nou spital reprezinta o investiei pe termen lung. Municipiul Tecuci flu ar putea sa
atraga cadre medicale specializate deoarece cadrul legal nu permite o remuneratie financiara
• suplimentara din partea UAT care cadrele medicale.
Constructia unui nou spital, dotat la cele mai inalte standarde reprezinta un punet de atractie
a cadrelor medicale specializate si ajuta la dezvoltarea durabila a municipiului Tecuci din punt de
vedere al ocrotirii sanatatii publice a populatiei.
Din punct de vedere a efortului financiar, acest proiect nu prejudiciaza municipalitatea
deoarece va fi realizat prin finantare de la bugetul de stat si cu minima finantare pentru intocmire
a documentatiei tehnice din partea bugetului local.
Valoarea totala estimata a obiectivu!ui de investitii " Constructia Noului Spital Municipal
Tecuci este de 27 - 30 milioane de Euro.
Valoarea estimata pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate este de 30.000 Euro.
In conformitate cu prevederile art. 45 alini din Legea nr.273/2006 privind finantele publice
!ocale,cu modificarile si completarile ulterioare Obiectivele de investiçii i celelalte cheltuieli
asimilate investiliilor se cuprind In pro gramele de investifli anuale, anexe la buget, numai dac
In prealabil, documentatiile tehnico-economice, respectiv notele de Jindamentare privind
necesitatea i oportunitatea efectuarii cheltuielilor asimilate investitiilor, au Jost elaborate s'i
aprobate potrivit dispoziiilor legale.

Avand in vedere aceste aspecte, consideram ca este necesara promovarea proiectului de
hotarare privind aprobarea elaborarii Studiului de Fezabilitate pentru Constructia Noului Spital
Municipal Tecuci.
Având In vedere cele de mai sus supun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotärâre in
forma propusà.

PRIMAR
Càtàlin Constantin HURDUBAE
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ROMANIA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL TECUCI
SERVICIUL FONDURI EUROPENE
Nr. 4001 /PJ /03.02.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind: Aprobarea elaborarjj Studiuluj de fezabilitate pentru Constructia Noului Spithi
Municipal Tecuci

.

Proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile art.36 alin.2 lit.b din Legea nr.215/2001
privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare.
Constructia noului spital municipal se va desfasura dupa urmatoarele criterii: locatia va fl pe
terenul fostei unitati militare in zona Kaufland, se va intinde pe o suprafata de 11.315,00 rnp,
capacitatea va fi de 350 de paturi, 110 saloane si un heliport si va beneficia de dotare cu aparatura
modema.
Spitalul va cuprinde in incinta sa urmatoarele sectii
Medicina interna: 28 saloane, 75 paturi, pe o suprafata de 1 .266,00rnp;
Chirurgie generala: 25 saloane, 30 paturi, pe o suprafata de 480mp;
Ortopedie si traumatologie: 13 saloane, 25 paturi, pe o suprafata de 416 mp;
Compartiment recuperare: 8 saloane,1 5 paturi, pe o suprafata de 256 mp;
Recuperare, medicina fizica, balneologie: 1 salon, 15 paturi,300 mp
Pediatric: 45 paturi, 13 saloane, pe o suprafata de 786 mp
Compartiment boli infectioase 8 saloane, 16 paturi pe o suprafata de 256rnp;
-

-

-

-

-

-

-

•

Valoarea totala estimata a obiectivului de investitii Constructia Noului Spital Municipal Tecuci"
este de 27 30 milioane de Euro.
Valoarea estimata pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate este de 30.000 Euro.
"

-

Finantarea obiectivului de investitii se va realiza prin alocare de fonduri de la bugetul de stat
jar elaborarea documentatiei tehnice se va realiza din fonduri de la bugetul local.
Avand in vedere aceste prevederi legale, consideram ca proiectul de hotarare privind
aprobarea elaborarii Studiului de Fezabilitate pentru Constructia Noului Spital Municipal
Tecuci, indeplineste conditiile de legalitate si oportunitate, fapt pentru care ii supunern spre
dezbatere si aprobare consiliului local.

BIROU FONDURI EUROPENE
Rodica Constantin
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