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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate (SF) 

şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
„Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 15224 din 22.11.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
 - Raportul nr. 15233 din 22.11.2017 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 15332 din 23.11.2017 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 
 - Raportul nr. 15338 din 23.11.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 

În conformitate cu : 
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont                

2013-2020;  
 - prevederile art. 91 alin.(3) lit.f) și  alin. (5) alin.(1) lit.a) pct. 3 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 
de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 34/10.03.2017 privind 
aprobarea Notei conceptuale întocmită pentru obiectivul de investiţii ” Construirea 
Blocului Operator din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 67/27.04.2017 privind 
aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiţii” Construirea Blocului 
Operator din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”, 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
  
  
 Art.1 Se aprobă documentaţia tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate (SF) 
pentru obiectivul de investiţii „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 
 Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slobozia”, după cum urmează : 

a) valoarea totală a investiţiei : 63.843.065,12 lei cu TVA, din care Construcţii 
Montaj (C+M) 29.483.654,20 lei cu TVA; 

b) durata de realizare a investiţiei: 48 luni; 
 
 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
 
 Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre aducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice şi Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE, 

VICTOR MORARU 

 

 
                                                                                                     
                                                                                                                             Contrasemnează 
                                                                                                                   Secretarul județului Ialomița  
                                                                                                                         Adrian Robert IONESCU 
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