
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
  

HOTĂRÂREA nr.67  
din 06 august 2020 

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie „Amenajare/sistematizare curte posterioară la Spitalul Județean de 

Urgență Zalău” 
 
 

Consiliul judeţean, întrunit în şedinţă ordinară;  
 Având în vedere:  

- referatul de aprobare nr. 10.885 din 04.08.2020 al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean;  

- raportul de specialitate comun nr. 10887 din 04.08.2020 al Direcţiei economice 
şi al Direcției investiții și programe publice; 

- prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.173 alin. (1) lit. b) şi alin.(3) lit.f) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu completările şi modificările ulterioare; 

    În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu completările şi modificările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici, rezultați în faza de 

Studiu de fezabilitate  pentru obiectivul de investiție “Amenajare/sistematizare curte 
posterioară la Spitalul Județean de Urgență Zalău” şi completarea listei obiectivelor 
de investiţii, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia 
economică și Direcţia investiții și programe publice. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Direcţia juridică şi administraţie locală; 
- Direcţia economică;  
- Direcţia investiții și programe publice. 

 

            PREŞEDINTE,                                          Contrasemnează: 
          SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,    

            Tiberiu Marc                                          
                   Cosmin - Radu Vlaicu  

  



 
 

Anexa 
la Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr.67 din 06 august 2020 privind aprobarea principalilor 

indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Amenajare/sistematizare curte 
posterioară la Spitalul Județean de Urgență Zalău” 

 
 

  

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 

pentru obiectivul de investiţie 

 „Amenajare/sistematizare curte posterioară la Spitalul Județean de Urgență 

Zalău” 

 

I. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA: 

 2.295.979,88 lei (inclusiv T.V.A.), din care: 
- 1.708.194,84lei  inclusiv TVA C+M 
-   36.865,67  lei inclusiv  TVA dotări 
-  110.965,31lei   utilaje + echipamente   

 
II. Eșalonarea investiţiei, (INV / C+M), inclusiv TVA: 

 Anul I:  2.295.979,88 lei / 1.708.194,84lei. 
 

 
III. Capacități (în unități fizice şi valorice): 
Suprafaţa curţii posterioare supusă amenajării/sistematizării - 4858,88 mp 

 Locuri de parcare propuse: 48 loc. 
 Spațiu destinat agentului de pază și protecție; 
 Împrejmuire perimetrală cu panouri din tablă; 
 bariere de acces în zona curții posterioare a spitalului; 
 mobilier urban: 11 băncuțe, 11 coșuri de gunoi, 20 de stâlpi de iluminat 

prevăzuți cu panouri solare; 
 17 semne de circulație convenționale pentru buna desfășurare și organizare a 

curții/parcării; 
 Spații tehnice destinate colectării deșeurilor selective și a celor periculoase, 

cu o suprafață construită de 37,68 mp; 
 Spațiu verde propus = 2097 mp, reprezentand 11,20 % din suprafaţa totală; 
 Suprafață  pavaj pietonal = 976,00 mp, reprezentand 5,21 % din suprafaţa 

totală;  
 Suprafață  carosabil = 1365,00 mp reprezentand 7,30 % din suprafaţa totală. 


