ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA nr.27
din 03 martie 2022
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie
„Reabilitare, modernizare și extindere pe verticală la secția de recuperare umană din cadrul
Spitalului Județean de Urgență Zalău, jud. Sălaj”

Consiliul judeţean, întrunit în şedinţă extraordinară;
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 3462 din 02.03.2022 al preşedintelui Consiliului Judeţean;
- raportul de specialitate comun nr. 3465 din 02.03.2022 al Direcţiei economice şi al Direcţiei
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) 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. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din DALI pentru obiectivul de investiţie
„Reabilitare, modernizare și extindere pe verticală la secția de recuperare umană din cadrul
Spitalului Județean de Urgență Zalău, jud.Sălaj”, conform anexei, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Președintele Consiliului
Județean 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 JUDEȚULUI,

Dinu Iancu - Sălăjanu
Cosmin - Radu Vlaicu

Anexa 1
la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.27 din 03 martie 2022 privind aprobarea a principalilor
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare, modernizare și extindere
pe verticală la secția de recuperare umană din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău,
jud. Sălaj”
Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie
„Reabilitare, modernizare și extindere pe verticală la secția de recuperare umană din cadrul
Spitalului Județean de Urgență Zalău, jud. Sălaj”
- Faza DALI I. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA:
 10.737.437,11 lei din care C+M:
 6.218.178,20 lei
II. Eşalonarea investiţiei (INV) lei, inclusiv TVA:
 Anul I: 5.368.718,555 lei / 3.109.089,10 lei
 Anul II: 5.368.718,555 lei/ 3.109.089,10 lei
III. Capacităţi:
Caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției, rezultate în urma realizării lucrărilor de
reabilitare, modernizare și extindere pe verticală :
 Lungime maximă - 30,95 m
 Lățime maximă - 14,30 m
 Înălțime totală - 12,60 m
 Suprafața construită propusă - 411,45 mp
 Suprafața desfășurată propusă - 1234,35 mp
 Suprafața utilă a construcției - 957,90 mp
 Lift - 1 buc.
 Plan parter :
 Sală tratamente/monitorizare - 13,00 mp
 Depozit deșeuri materiale - 8,20 mp
 Grup sanitar dizabilități - 5,50 mp
 Vestiar cu grup sanitar - 16,25 mp
 Sală Kinetoterapie - 46,25 mp
 Electroterapie - 22,50 mp
 Hidro-termoterapie - 22,50 mp
 Masaj - 22,50 mp
 Electroterapie - 22,50 mp
 Cabinet consultații - 15 mp
 Vestiar cu grup sanitar și duș - 6,50 mp
 Vestiar personal F. - 11,50 mp
 Grup sanitar personal F. - 2,80 mp
 Vestiar personal B. - 11,50 mp
 Grup sanitar personal B. - 11,50 mp
 Grup sanitar personal B. - 3,10 mp
 Camera tehnică - 10,60 mp
 Plan etaj 1:
 Oficiu alimente - 13 mp
 Salon 1 Recuperare - 21,40 mp
 Baie 1 - 2,55 mp
 Salon 2 Recuperare - 21,00 mp
 Cabinet consultații - 17,70 mp

















Grup sanitare Consultații - 2,00 mp
Salon 3 Recuperare - 21,00 mp
Baie 2 - 2,55 mp
Salon 4 Recuperare - 21,40 mp
Baie 3 - 2,55 mp
Salon 5 Recuperare - 21,00 mp
Salon 6 Recuperare - 18,80 mp
Baie 4 - 7,30 mp
Salon 7 Recuperare - 18,80 mp
Sală tratament - 12,25 mp
Grup sanitar tratament - 2,00 mp
Salon tampon-recuperare - 12,10 mp
Baie 5 - 2,55 mp
Depozit materiale/lenjerii curate/medicamente/materiale sanitare - 10,60 mp

Plan etaj 2:
 Arhivă - 15,25 mp
 Salon1 Recuperare - 23,30 mp
 Salon 2 Recuperare - 22,80 mp
 Cabinet consultații internări de zi - 19,35 mp
 Grup sanitar cabinet - 2,00 mp
 Salon 3 Reumatologie - 23,30 mp
 Salon 4 Reumatologie - 22,80 mp
 Salon 5 Reumatologie - 22,80 mp
 Salon 6 Reumatologie - 19,40 mp
 Baie 1 - 2,90 mp
 Baie 2 - 2,90 mp
 Baie 3 - 2,90 mp
 Baie 4 - 6,55 mp
 Baie 5 - 2,95 mp
 Sală tratamente - 14,40 mp
 Depozit materiale - 10,60 mp

