
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
   
 

HOTĂRÂREA nr.19  
din 24 februarie 2023 

privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie „Extindere și dotare ambulatoriu de specialitate din cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Zalău” 
 

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

- referatul de aprobare nr. 2999 din 16.02.2023 al Preşedintelui Consiliului Judeţean;  
- raportul de specialitate comun nr. 3000 din 16.02.2023 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 reactualizarea principalilor indicatori tehnico-economici, pentru 
obiectivul de investiție „Extindere și dotare ambulatoriu de specialitate din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Zalău”, conform anexei, care face parte integrantă din 
prezenţa hotărâre. 

Art.2. Cu data prezentei hotărâri orice dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea. 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia 

economică și Direcţia investiții și programe publice. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Direcţia juridică şi administraţie locală; 
- Direcţia economică;  
- Direcţia investiții și programe publice. 
 
 

 
            PREŞEDINTE,                                              Contrasemnează: 

          SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,    
         Dinu Iancu-Sălăjanu                                         

                   Cosmin - Radu Vlaicu  
 
 



 
 

Anexa 
la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.19 din 24 februarie 2023 privind actualizarea 

principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Extindere și dotare 
ambulatoriu de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău” 

 
   

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI 

pentru obiectivul de investiţie   
 

„Extindere și dotare ambulatoriu de specialitate din cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Zalău” 

 

 

I. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA: 

 8.402.739,085  lei , din care: 
- 4.369.839,115  lei  - C+M 
- 2.673.907,18 lei  - dotări, echipamente, mobilier  

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

 Anul I:  8.402.739,085  lei /  4.369.839,115  lei 
 
III. Capacități: 

- etaj I - Suprafaţă utilă totală parțial construită 127 mp, cu următoarele funcțiuni: 
 - un  cabinet de bronhoscopie cu spații anexe; 
 - două cabinete endoscopie cu spații anexe; 
 - o sală de așteptare; 
 - access cu ambulatoriul existent. 

 - etaj II - Suprafaţă utilă totală construită  274,58 mp, cu următoarele funcțiuni: 
   - cameră angiograf cu spații anexe - pregătire bolnavi, cameră de 

comandă, cameră tehnică, cameră de gardă, grup sanitar; 
   - 2 saloane pentru posintervenție;  
   - 1 salon supraveghere /monitorizare pacienți; 
   - hol; 
   - grupuri sanitare pacienți;  
   - grupuri sanitare personal medical și alte anexe.   

 
 


