
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 

HOT ĂRÂR2EA NR. 
Din 	110 , 2018 

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: 

"CO1VIPARTIMENT PRIMIRE URGENTE SPITAL "ANTON CINCU" " 

Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, primarul Municipiului Tecuci, jud. Galaţi; 
Număr de inregistrare şi data depunerii proiectului : 	5Z30 	IS  
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, Intrunit 1n şedinţă  ordinară, In data de 

(, 10 	2018; 

Avănd în vedere: 
- expunerea de motive a ini ţiatorului, Inregistrată  sub nr. 	5-)/ /  .4f A2 4fWg 
- raportul de specialitate Intocmit de Serviciul Investitii, Ihregistrat sub nr. 

57302-1 .a."69.42A? 
- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr. 

in baza prevederilor: 
- art. 44 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finan ţele publice locale, cu modific ările şi 

completările ulterioare; 
- art. 36, alin 2 lit. b) si lit.d),alin 4 lit.d),ali 6 lit a) pct 1 si art.125 din Legea nr.215/2001 

republicată  in 2007 cu modificările i completările ulterioare; 

În baza art.45, alin 2 şi art.115 alinl, lit. b) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOT Ă R Ă STE: 

Art. 1.Se aprobă  indicatorii tehnico — economici pentru obiectivul "COMPARTIMENT PRIMIRE 
URGENTE SPITAL "ANTON CINCU" " , din Municipiul Tecuci, conform anexei 1 ce 
face parte integrant ă  din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusă  la Indeplinire prin grija primarului Municipiului Tecuci. 

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicat ă  celor interesaţi prin grija Secretarului UAT Municipiul 
Tecuci. 

PRESEDINT~WrA 	 SECRETAR UAT 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE NR. 	 
din 	  

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: 

"COMPARTIMENT PRIMIRE URGENTE SPITAL "ANTON CINCU" " 

Intrucat spatiul destinat primirilor de urgenta in cadrul spitalului municipal 

„Anton Cincu" este impropriu desfasurarii activitatii de specialitate conform norma-

tivelor si legislatiei in vigoare, se impune construirea unui nou compartiment de primiri 

urgente, care sa aiba drept scop primirea si triajul pacientilor sositi in CPU. 

PRIMAR 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 
MUNICIPIUL TECUCI 

SERVICIUL DE INVESTIŢH 

Director General 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr. giffi5g  din  /A2 Ăt 204? 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: 

"COMPARTIMENT PRIMIRE URGENTE SPITAL "ANTON CINCU" " 

Pentru realizarea lucr ărilor se va elabora un proiect in vederea obfinerfi autori-
zatiei de constructie si a documentafie in vederea obtinerii avizelor necesare. Se va 
elabora projectul tehnic si detalii de executii. 

Lucrarea se va executa conform documentatiei de proiectare si a caietului de 
sarcini si consta in construirea unui imobil cu o suprafata construita de 672.9 mp, in 
regim de inalfirne parter. Amplasarea si conformarea Compartimentul de prinfiri urgente 
asigura legatura functionala facila cu blocul operator prin intermediul unui hol. Functfile 
legate prin intermediul holului sunt: 

spatiul de resuscitare 

spatiul pentru evaluare si tratament imediat 

- spatii pentru consultatii specifice 

- spatiu de depozitare 

- spatiu persoane decedate 

- spatiu de igienizare/ deparazitare 

- vestiare si grupuri sanitare 

Sistemul constructiv este urmatorul: 

Infrastructura: Fundatfi izolate rigide din beton 



Suprastructura este metalica realizata din stalpi HEB 240 la exterior si grinz1 cu 
zabrele din teava patrata 60x60x6. Peretii exteriori sunt realizati din panouri 
termoizolante. Acoperisul este realizat din panouri termoizolante. Inchiderile interioare 
sunt din pereti din rigips, izolatia fiind facuta cu vata minerala de 100 mm. 

Finisajele interioare : 

- pardoseli din covor PVC tratat antibacterian si antifungic, rezistent la agenti 
chimici, cu proprietati anthnicrobiene, antiderapant 

peretii vor fi protejati cu tapet F'VC pe h=0-0.90 si vopsitorii lavabile pe h= 0.80- 
3.20 

- sistemul de tavan casetat 

Având în vedere cele prezentate, consider ăm că  proiectul de hotărâre privind 
•aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul : "COMPARTIMENT 
PRIMIRE URGENTE SPITAL "ANTON CINCU" indeplineşte condiţiile de legalitate şi 
oportunitate, fapt pentru care îl supunem spre dezbatere şi aprobare in consiliului 
local. 

ŞEF SERVICIU INVESTIŢII 



Anexa nr. 1 la HcLr/3 

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL 
COMPARTIMENT PRIMIRE URGENTE SPITAL 11ANTON CINCU 

Indicatori economici: (inclusiv TVA) 

Total lucrări: 	2.565.962,90 lei 
Defalcarea pe capitole este urmatoarea: 

- 	Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 5.950,00 lei 
- 	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 5.950,00 lei 
- 	Cheltuielipentru proiectare si asistenta tehnica 106505,00 lei 

• 	Studiiteren 4.165,00 lei 

• 	Obtinere avize 952,00 lei 

• 	Certificare audit energetic 1 .785,00 lei 

• 	Proiectare 75.803,00 lei 

• 	Asistenta tehnica 23.800,00 lei 
- 	Cheltuieli pentru investitia de baza 2.369.010,08 lei 

• 	Lucrari de constructii montaj 	 2.048.727,53 lei 

• 	Utiiaje si echipamente tehnologice cu montaj 320.282,55 lei 
- 	Alte cheltuieli 78.547,82 lei 

• 	Organizare de santier 23.800,00 lei 

• 	Comisioane cote taxe 19.047,82 lei 
• 	Cheltuieli diverse si neprevazute 35.700,00 lei 



Indicatori tehnici: 
- Suprafata construita = 672.9 mp; 
- Regirn de inaltime P 
- Dimensiuni generale in plan 35,00x21,30 m 
- H streasina 3,30m Hmax =7,00m 

Durata de execu ţie a obiectivului este de 12 luni. 

Intocmit: 


