
 
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

____________________________________________________________________ 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor  

tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investiții  

,, Modernizare și extindere Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna” 

 

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară; 

având în vedere referatul de aprobare nr. 34025/ 06.12.2022 al  Direcției Tehnice,  

raportul Serviciului juridic nr. 34681/09.12.2022, precum și avizul comisiilor de specia-

litate; 

în baza art. 10 alin (4) din H.G. 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 și completările ulterioare și a 

art. 44 alin (4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare;  

în temeiul art. 173 alin. (1)  lit. b), alin. (3)  lit f ), art. 182 și art 196 alin (1) lit a) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art.1. Se aprobă  devizul general actualizat și indicatorii tehnico-economici actualizati 

pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare și extindere Spitalul de Pneumoftiziologie 

Leamna”, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre: 

 

VALOAREA TOTALA A OBIECTIVULUI DE INVESTITII: 35.776.646,78 lei  

(fara TVA) /  42.524.428,58 lei (cu TVA) 

Din care C+M:  23.781.157,24 lei  (fara TVA) / 28.299.577,12 lei (cu TVA) 

 

Art.2. Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

            Nr…….                                                             Adoptată  la data de…………….. 

 

           

                  PREȘEDINTE                                           CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                      SECRETAR GENERAL  

AL JUDEȚULUI  

          

          DORIN-COSMIN VASILE                      CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ                                                                                                                                            

 

 

 



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

DIRECȚIA TEHNICĂ                                                                  PRESEDINTE 

Nr. 34025/ 06.12.2022                                             

                                                                                            DORIN COSMIN VASILE 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a 

indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investiții 

,,Modernizare și extindere Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna” 

 

 

Obiectivul sus-menționat, este inclus în Lista obiectivelor de investiții pentru anul 

2022, la cap. 66.02-Sănătate, pozitia A.2, aprobată prin HCJ Dolj nr. 52/2022.          

În anul 2019, Consiliul Județean Dolj a încheiat cu SC Dat Constructive SRL 

contractul de servicii de proiectare nr. 88/11.10.2019 pentru elaborarea documentației 

tehnico-economice a  obiectivului menționat. Conform contractului a fost elaborată până 

la această data, conform HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru 

al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice, faza SF, completat cu elementele specifice din 

documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, inclusiv devizul general al 

investiției. Această documentație si indicatorii tehnico-economici aferenti a fost aprobată 

prin HCJ Dolj nr. 95/28.05.2020. 

De asemenea, în anul 2021 a fost organizată procedura de achiziție a lucrărilor 

pentru realizarea acestei investiții, S.C. GENERAL SERVICE GRUP 98 S.R.L. fiind de-

clarată câștigătoare a procedurii, cu o valoare a ofertei de 21.306.177,19 lei, fără TVA. 

Procedura de atribuire a fost iniţiată sub incidenţa urmatoarei clauze suspensive 

,,încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de obținerea/aprobarea 

finanțării lucrărilor din fonduri de la bugetul local și/sau fonduri europene 

nerambursabile, semnarea contractului fiind posibilă doar în situația în care se respectă 

dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența 

legislației privind finanțele publice”. 

Având în vedere ca în  termen de 12 luni dupa data limita de depunere a ofertelor,  

respectiv 20.09.2022, Autoritatea Contractantă nu a identificat fondurile necesare 

încheierii acestui contract si demarării lucrărilor la acest obiectiv de investiții, procedura 

de atribuire a fost anulată. 

       În această perioadă de 12 luni, Consiliul Județean Dolj a întreprins demersuri în 

vederea obținerii finanțării de la bugetul local / de stat prin transmiterea către Compania 

Națională de Investiții ,,C.N.I” S.A. a solicitării  pentru realizarea investiției  

”Modernizare și extindere Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna”  prin  Programul 

Național de Construcții de Interes Public sau Social, subprogramul "unități sanitare" 

(înregistrată la CNI cu nr. 13783/17.03.2022). 

        

     Ulterior, prin adresa CNI nr. 13783/12.04.2022 (înregistrată la CJ Dolj cu nr. 

9716/14.04.2022), CJ Dolj a fost informat asupra luării în evidență a solicitării de 

finanțare a obiectivului; de asemenea, au fost solicitate si a alte documente  în vederea 



promovării obiectivului de investiții și a alocării  fondurilor necesare prin Programul 

mentionat. 

           Consiliul județean a transmis către C.N.I. documentele solicitate, inclusiv 

Hotarârea Consiliului Județean Dolj nr. 189/30.06.2022 privind predarea către Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin CNI, a amplasamentului pentru 

realizarea investiției liber de orice sarcini, pe perioada realizării investiției, precum și 

asigurarea finanțării de către CJ Dolj a cheltuielilor pentru racordurile la utilități. 

          De asemenea, ținând cont de perioada de peste 2 ani, marcată de o evoluție în 

crestere a indicilor de preturi, care a trecut de la aprobarea indicatorilor tehnico- 

economici prin HCJ Dolj nr. 95/2020, în vederea alocării de fonduri pentru finanțarea 

execuției de către CNI este necesară actualizarea acestor indicatori.  

 Având în vedere prevederile  art. 10, alin (4), din Hotărârea  nr. 907/2016, privind 

etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice „devizul general se 

actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este 

necesar” 

În urma actualizării devizului general de către SC Dat Constructive SRL, principalii 

indicatori tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii ,,Modernizare și extindere 

Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna” sunt: 

 

• VALOAREA TOTALA A OBIECTIVULUI DE INVESTITII: 35.776.646,78 lei  

(fara TVA) /  42.524.428,58 lei (cu TVA) 

• Din care C+M:  23.781.157,24 lei  (fara TVA) / 28.299.577,12 lei (cu TVA) 

 

Ca urmare, supunem spre aprobare Consiliului Judeţean Dolj Devizul general 

actualizat și indicatorii tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investiții 

,,Modernizare și extindere Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna” .  

       Anexăm: 

- devizul general actualizat (Anexa 1);  

- devizul general la faza DALI  aprobat prin HCJ Dolj nr. 95/28.05.2020 

- proiectul de hotărâre. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

SILVIA IONESCU LUPEANU 

 

                                                                                     

 

   

                                                                                          ÎNTOCMIT, 

                                                                                   DANIELA MITREA 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat                 Vizat, 

Serviciul juridic, Administraţie Locală                   Director Executiv 

Nr. 34681/09.12.2022                                                                     Adriana -Cristina Vărgatu 

                      

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor 

tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții,, Modernizare și extindere Spital de 

Pneumoftiziologie Leamna 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), art. 136 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

coroborate cu dispozițiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de 

consilier juridic, precum și cu art. 10 lit. a), art. 40 alin. (2) și alin. (3) din Statutul profesiei de 

consilier juridic, Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat – Serviciul Juridic, 

Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre  privind aprobarea devizului general 

actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții,, 

Modernizare și extindere Spital de Pneumoftiziologie Leamna, propus de Președintele Consiliului 

Județean Dolj  și a constatat următoarele:  

1) Obiectul/domeniul reglementat: devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-

economici actualizați pentru obiectivul de investiții,, Modernizare și extindere Spital de 

Pneumoftiziologie Leamna; 

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile  naționale și  legislația  secundară  (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente etc.), în 

limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre: 

- art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru 

al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 173 alin. (1) lit. b),  alin. (3) lit. f) , art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului 

juridic: nu este cazul. 

 

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL.  

 

             Avizat, 

      Șef Serviciu Juridic          Întocmit, 

         Daiana Stoica      Consilier Juridic  

                                                                                           Emil Purcărin 

              
 










