ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.21.
Din data de 26.03.2013.
privind aprobarea modificării Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie și a indicatorilor
tehnico economici a proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului de
specialitate al Spitalului de Boli Cronice Crasna, Judeţul Sălaj”
Consiliul Local al comunei Crasna;
-

-

Având în vedere:
Expunerea de motive aprimarului nr.2775/25.03.2013;
Raportul compartimentului proiecte şi programe de dezvoltare cu nr.2776/25.03.2013;
Avizul comisiiei de specialitate al Consiliului local nr.2777/25.03.2013;
prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
Urmare participării în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 3 Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.1 – Reabilitarea
/modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate
prevederile art. 44 din Legea privind finanţele publice nr. 273/2006, cu modificările și
completările ulterioare;
prevederilor art. 36 alineatul (2) litera b), alineatul (4) litera e) şi f) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 45, alineatul (1) din Legea nr. 215/2001
H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Aprobă modificarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie a
proiectului Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului de specialitate al Spitalului de
Boli Cronice Crasna, Judeţul Sălaj, implementat prin Programul Operaţional Regional, Axa
prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.1 – Reabilitarea
/modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate.
Art.2. Aprobă a indicatorii tehnico-economici a proiectului ”Reabilitarea, modernizarea şi
echiparea ambulatoriului de specialitate al Spitalului de Boli Cronice Crasna, Judeţul
Sălaj”,conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se incredinţează primarul
Comunei Crasna, domnul Pop Emeric.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Sălaj;
- Primarului comunei Crasna;
- Compartiment buget – contabilitate;
- Compartimentul proiecte şi programe de dezvoltare;
- Site: www.primariacrasna.ro;
- Dosar hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Kiss Istvan
Contrasemnează:
SECRETARUL comunei,
Lazar Veturia

ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.1.
la HCL nr.21.
din data de 26.03.2013.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI
1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) - 2228,989 mii lei/509,294 mii Euro cursul
euro din data de 01.02.2013, 1 euro = 4,3771
din care:
-Construcţii montaj (C+M) : 691,059 mii lei/157,880 mii Euro
2. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M):
Anul I -2228,989 mii lei/691,059 mii lei Anul I - 509,294 mii Euro /157,880 mii Euro
3. Durata de realizare: 5 luni.
4. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):
-suprafaţă totală reabilitată şi modernizată- 490 mp ;
5. Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz.
Prin execuţia lucrărilor propuse ambulatoriul integrat al spitalului va avea următoarea componenţă
funcţională:
Adulţi:
medicină internă : Cabinet de consultație și Sala de tratament
recuperare, medicina fizică și balneologie (baza de tratament): Cabinet consultație si 2 săli
de tratament, sala personal medical
sala de aşteptare adulţi
grupuri sanitare pacienţi și grup sanitar personal

-

Pediatrie:
cabinet consultaţie;
sala de tratamente;
cabinet logopedie;
grup sanitar pacienţi;
sala de aşteptare;
Laborator analize medicale:
sală de recoltare;
sala primire/predare probe/eliberare rezultate;
trei laboratoare;
grup sanitar.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Kiss Istvan

Contrasemnează:
SECRETARUL comunei,
Lazar Veturia

