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HOTĂRÂREA nr.150 
din 29 noiembrie 2022 

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii „Construire centru oncologic în Zalău, jud. Sălaj” 

 
  

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

- referatul de aprobare nr. 20602 din 18.11.2022 al Preşedintelui Consiliului Judeţean;  
- raportul de specialitate comun nr. 20603 din 18.11.2022 al Direcţiei economice şi al 

Direcţiei investiții și programe publice; 
- prevederile art. 15 lit. b) din HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul – 

cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor / proiectelor de 
investiții finanțate din fonduri 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) și alin. (3) lit. f)  din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare; 

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

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din Studiul de fezabilitate pentru 

obiectivul de investiţie „Construire centru oncologic în Zalău, jud.Sălaj”, conform anexei, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: 

- Direcţia investiții și programe publice; 
- Direcția economică; 

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

 
 

          PREŞEDINTE,                                                  Contrasemnează: 
 DINU IANCU – SĂLĂJANU       SECRETARUL GENERAL  
                                                                              AL JUDEȚULUI,  
                                                                        COSMIN - RADU VLAICU 
 



 
Anexa  

 la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.150 din 29 noiembrie 2022 privind aprobarea a principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Construire centru oncologic în Zalău, 
jud.Sălaj” 

 
Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 

„Construire centru oncologic în Zalău, jud.Sălaj” 
 
I. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA: 

 199.913.754,82 lei din care C+M:  
 94.723.030,45 lei   

 
II. Eşalonarea investiţiei (INV) lei, inclusiv TVA: 

 Anul I:    44.116.708,78 lei / 37.889.212,18 lei; 

 Anul II:   143.099.264,63 lei / 47.361.515,23 lei;  

 Anul III:  12.697.781,41 lei / 9.472.303,04 lei 
 
III. Capacităţi: 
Caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției, rezultate în urma realizării lucrărilor de 
intervenție: 
Funcțional noua clădire a Spitalului Județean de Urgență Zalău va cuprinde: 
1. Demisol: - centru de radioterapie (2 buncăre pentru poziționarea aparatelor de radioterapie și un 
buncăr destinat brahiterapiei, un spațiu destinat aparatului C.T.); 

         - Ambulatoriul de specialitate prevăzut cu 7 cabinete medicale (cabinete oncologie, 
cabinete îngrijiri paliative, cabinete hematologie și cabinet psihologie) și birourile de internări și 
evidență a pacienților; 
2.  Parter:-  nivel destinat doar personalului spitalului; 
       -  farmacie cu circuit închis prevăzută cu boxa de citostatice; 
3. Etajul 1: - spitalizarea de zi; 

       - culoar de legătură între corpul nou construit și corpul C3 al spitalului pentru fluidizarea 
fluxului personalului dar și a pacienților (culoarul de legătură se va realiza la etajul 1 în cadrul Centrului 
de Oncologie și se va lega de clădirea spitalului la etajul 3 în zona nodului de circulație vertical). 
  4.  Etajul 2:  secția de oncologie; 
  5 . Etajul 3: secția îngrijiri paliative și secția de hematologie; 
  6.   Etajul 4: este construit parțial și va găzdui o sală de conferințe cu o capacitate de    aproximativ 
150 locuri 
Suprafața propusă:  
Centru oncologic:  
 Regim de înălțime: D+P+3E+Eparțial  
 Suprafața construită:  1.260 mp 
 Suprafața desfășurată: 6.865 mp 
Corp de legătură: 
 Suprafața construită:  50 mp 
 Suprafața desfășurată:285 mp 
 
IV. Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni: 26 luni  
 

 


