
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂREA nr.90  
din 13 octombrie 2020 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr. 116 din 12 septembrie 2018 privind 
aprobarea proiectului „Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de 

Urgență Zalău” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea promovării spre finanțare în 
cadrul POR 2014-2020 

 
Consiliul judeţean, întrunit în şedinţă extraordinară;  

 Având în vedere:  
- referatul de aprobare  nr. 14358 din 09.10.2020 al Preşedintelui Consiliului Judeţean;  
- raportul de specialitate comun nr. 14357 din 09.10.2020 al Direcției economice și al 

Direcţiei  investiții și programe publice; 
- Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi 

sociale; Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care 
contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea 
ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea 
accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile 
instituționale la serviciile prestate de comunități; Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea 
calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență; Operațiunea B – Unități de primiri 
urgențe; 

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

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile şi completările ulterioare;  

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. I. Se modifică art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 116 din 12 septembrie 
2018 privind aprobarea proiectului „Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul 
Județean de Urgență Zalău” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea promovării spre finanțare în 
cadrul POR 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, în sensul modificării valorii totale 
a proiectului din suma de 14.483.471,93 lei în suma de 15.351.329,08 lei. 
 Art. II. Se actualizează anexa la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 116 din 12 
septembrie 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 116 din 12 septembrie 
2018, cu modificările şi completările ulterioare, rămân neschimbate. 

Art. IV. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: 
           - Direcţia economică; 
           - Direcţia investiții și programe publice. 

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

 
                  PREŞEDINTE,                                              Contrasemnează: 

      SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,    
                  Tiberiu Marc                                                       Cosmin - Radu Vlaicu  



Nr. 
crt. Activitate Subactivitate Cheltuială

Valoare totală 
fără TVA Valoare TVA

Cheltuieli 
eligibile fără 
TVA

Cheltuieli 
neeligibile fără 
TVA TVA eligibil TVA neeligibil

Total cheltuieli 
eligibile

Total cheltuieli 
neeligibile

Total cheltuieli 
proiect 

1
Activitatea de 
pregătire a 
proiectului

Elaborare 
documentație 
tehnică - faza SF 
pentru 
”Extindere, 
modernizare și 
dotare UPU - 
SMURD la Spitalul 
Județean de 
Urgență Zalău”

studii cf HG 
907/studii de 
teren cf HG 28

10,000.00 1,900.00 10,000.00 0.00 1,900.00 0.00 11,900.00 0.00 11,900.00

2
Activitatea de 
pregătire a 
proiectului

Elaborare 
documentație 
tehnică - faza SF 
pentru 
”Extindere, 
modernizare și 
dotare UPU - 
SMURD la Spitalul 
Județean de 
Urgență Zalău”

proiectare și 
inginerie

119,000.00 22,610.00 119,000.00 0.00 22,610.00 0.00 141,610.00 0.00 141,610.00

3

Activitați 
pentru 
asigurarea 
maturității 
proiectului

Elaborarea 
proiectului tehnic 
și a detaliilor de 
execuție

proiectare și 
inginerie

263,000.00 49,970.00 263,000.00 0.00 49,970.00 0.00 312,970.00 0.00 312,970.00

Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.90 din 13 octombrie 2020 privind modificarea Hotărârii nr. 116 din 12 septembrie 2018 privind aprobarea proiectului 
„Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea promovării spre finanțare în cadrul POR 2014-2020 



Nr. 
crt. Activitate Subactivitate Cheltuială

Valoare totală 
fără TVA Valoare TVA

Cheltuieli 
eligibile fără 
TVA

Cheltuieli 
neeligibile fără 
TVA TVA eligibil TVA neeligibil

Total cheltuieli 
eligibile

Total cheltuieli 
neeligibile

Total cheltuieli 
proiect 

4

Execuția 
lucrărilor de 
modernizare și 
extindere a 
UPU - SMURD

Predarea 
amplasamentului 
si organizarea de 
santier

cheltuieli 
pentru lucrări 
de construcții 
și instalații 
aferente 
organizării de 
șantier

57,113.15 10,851.50 5,000.00 52,113.15 950.00 9,901.50 5,950.00 62,014.65 67,964.65

5

Execuția 
lucrărilor de 
modernizare și 
extindere a 
UPU - SMURD

Realizarea 
lucrărilor de 
modernizare și 
extindere a UPU - 
SMURD

cheltuieli 
pentru 
amenajarea 
terenului

55,388.46 10,523.81 52,296.24 3,092.22 9,936.29 587.52 62,232.53 3,679.74 65,912.27

6

Execuția 
lucrărilor de 
modernizare și 
extindere a 
UPU - SMURD

Realizarea 
lucrărilor de 
modernizare și 
extindere a UPU - 
SMURD

cheltuieli cu 
amenajări 
pentru 
protecţia 
mediului şi 
aducerea la 
starea iniţială

7,759.77 1,474.36 7,759.77 0.00 1,474.36 0.00 9,234.13 0.00 9,234.13

7

Execuția 
lucrărilor de 
modernizare și 
extindere a 
UPU - SMURD

Realizarea 
lucrărilor de 
modernizare și 
extindere a UPU - 
SMURD

cheltuieli 
pentru 
asigurarea 
utilităţilor 
necesare 
obiectivului

124,594.75 23,673.00 113,784.01 10,810.74 21,618.96 2,054.04 135,402.97 12,864.78 148,267.75

8

Execuția 
lucrărilor de 
modernizare și 
extindere a 
UPU - SMURD

Realizarea 
lucrărilor de 
modernizare și 
extindere a UPU - 
SMURD

cheltuieli 
diverse și 
neprevăzute

700,631.44 133,119.97 257,873.18 442,758.26 48,995.91 84,124.07 306,869.09 526,882.33 833,751.42



Nr. 
crt. Activitate Subactivitate Cheltuială

Valoare totală 
fără TVA Valoare TVA

Cheltuieli 
eligibile fără 
TVA

Cheltuieli 
neeligibile fără 
TVA TVA eligibil TVA neeligibil

Total cheltuieli 
eligibile

Total cheltuieli 
neeligibile

Total cheltuieli 
proiect 

9

Execuția 
lucrărilor de 
modernizare și 
extindere a 
UPU - SMURD

Realizarea 
lucrărilor de 
modernizare și 
extindere a UPU - 
SMURD

cheltuieli 
pentru 
construcții și 
instalații

7,330,779.18 1,392,848.04 4,280,189.96 3,050,589.22 813,236.09 579,611.95 5,093,426.05 3,630,201.17 8,723,627.22

10

Execuția 
lucrărilor de 
modernizare și 
extindere a 
UPU - SMURD

Realizarea 
lucrărilor de 
modernizare și 
extindere a UPU - 
SMURD

cheltuieli cu 
dotările 
(utilaje,echipa
mente cu și 
fără montaj, 
dotări)

682,223.82 129,622.53 432,059.61 250,164.21 82,091.33 47,531.20 514,150.94 297,695.41 811,846.35

11

Execuția 
lucrărilor de 
modernizare și 
extindere a 
UPU - SMURD

Realizarea 
lucrărilor de 
modernizare și 
extindere a UPU - 
SMURD

cheltuieli 
pentru 
comisioane, 
cote, taxe, 
costul 
creditului

77,069.45 0.00 49,682.08 27,387.37 0.00 0.00 49,682.08 27,387.37 77,069.45

12

Dotarea secției 
UPU - SMURD 
cu 
echipamente și 
aparatură 
medicală

Dotarea secției 
UPU - SMURD cu 
echipamente și 
aparatură 
medicală

cheltuieli cu 
dotările 
(utilaje,echipa
mente cu și 
fără montaj, 
dotări)

3,188,736.00 605,859.84 11,800.00 3,176,936.00 2,242.00 603,617.84 14,042.00 3,780,553.84 3,794,595.84

13

Prestarea 
serviciilor de 
asistență 
tehnică și 
dirigenție de 
șantier

Activități de 
asistență tehnică 
din partea 
proiectantului pe 
parcursul 
execuției 
lucrărilor

cheltuieli 
pentru 
asistență 
tehnică

61,285.72 11,644.29 47,000.00 14,285.72 8,930.00 2,714.29 55,930.00 17,000.01 72,930.01

14

Prestarea 
serviciilor de 
asistență 
tehnică și 
dirigenție de 
șantier

Activități de 
supraveghere a 
execuției 
lucrărilor

cheltuieli 
pentru 
asistență 
tehnică

210,000.00 39,900.00 25,000.00 185,000.00 4,750.00 35,150.00 29,750.00 220,150.00 249,900.00



Nr. 
crt. Activitate Subactivitate Cheltuială

Valoare totală 
fără TVA Valoare TVA

Cheltuieli 
eligibile fără 
TVA

Cheltuieli 
neeligibile fără 
TVA TVA eligibil TVA neeligibil

Total cheltuieli 
eligibile

Total cheltuieli 
neeligibile

Total cheltuieli 
proiect 

15

Activitatea de 
informare și 
publicitate în 
cadrul 
proiectului

Promovarea 
proiectului

cheltuieli de 
informare și 
publicitate 
pentru 
proiect, care 
rezultă din 
obligațiile 
beneficiarului

10,000.00 1,900.00 10,000.00 0.00 1,900.00 0.00 11,900.00 0.00 11,900.00

16
Auditul 
proiectului

Auditul proiectului

cheltuieli cu 
auditul 
achiziționat 
de beneficiar 
pentru proiect

15,000.00 2,850.00 5,000.00 10,000.00 950.00 1,900.00 5,950.00 11,900.00 17,850.00

12,912,581.74 2,438,747.33 5,689,444.85 7,223,136.89 1,071,554.93 1,367,192.41 6,760,999.78 8,590,329.30 15,351,329.08Total 


