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H O T Ă     R Â R EA
Nr. 15 din 30 OCTOMBRIE 2020

privind aprobarea Proiectului Tehnic nr. 245/2020 în faza de proiectare DTAC + PT al obiectivului
de investiții  „ Reabilitare și schimbare destinație în Centru de Zi Bătrânii Comunității Salonta” din
Municipiul Salonta ( imobil situat pe str. Cantacuzino nr. 2-4, identificat prin nr. cad vechi 2690-C9
nr. cad nou 10165-C9, înscris în CF nr. 101615 Salonta CF vechi NDF 137, Secția de Oftalmologie

veche ) în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 8 - Dezvoltarea
infrastructurii de sănătate şi sociale, prioritatea de investiții 8.1. - Investiţiile 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 colectivitățile locale”, și anume, Obiectivul Specific
8.3 Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apel de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/1, 

Grup vulnerabil: persoane vârstnice 

Consiliul Local al Municipiului Salonta întrunit în şedinţa extraordinară, 
• Examinând  proiectul  de  hotărâre  cu  privire  la  propunerea  pentru  aprobarea  Proiectului

Tehnic  nr.  245/2020  în  faza  de  proiectare  DTAC  +  PT  al  obiectivului  de  investiții
„Reabilitare  și  schimbare  destinație  în  Centru  de  Zi  Bătrânii  Comunității  Salonta”din
Municipiul Salonta ( imobil situat pe str. Cantacuzino nr. 2-4, identificat prin nr. cad vechi
2690-C9 nr. cad nou 10165-C9, înscris în CF nr. 101615 Salonta CF vechi NDF 137, Secția
de  Oftalmologie  veche  )  în  cadrul  Programul  Operațional  Regional  2014-2020,  axa
prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, prioritatea de investiții 8.1.;

• Reținând Referatul  de aprobare 7178/29.10.2020 al  Primarului  Municipiului  Salonta,  d-l
Török László, în calitate de inițiator; 

• Analizând Raportul de specialitate nr.7178/29.10.2020 al Serviciului de Dezvoltare Urbană
prin care propune Consiliului Local  aprobarea Proiectului tehnic nr. 245/2020 în faza de
proiectare DTAC + PT al obiectivului de investiții  „ Reabilitare și schimbare destinație în
Centru de Zi Bătrânii Comunității Salonta” din Municipiul Salonta ( imobil situat pe str.
Cantacuzino nr. 2-4, identificat prin nr. cad vechi 2690-C9 nr. cad nou 10165-C9, înscris în
CF  nr.  101615  Salonta  CF  vechi  NDF  137,  Secția  de  Oftalmologie  veche  )  în  cadrul
Programul Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de
sănătate şi sociale,  prioritatea de investiții  8.1. - Investiţiile 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 colectivitățile locale”, și anume, Obiectivul
Specific  8.3  Creşterea  gradului  de  acoperire  cu  servicii  sociale,  Apel  de  proiecte
P.O.R./8/8.1/8.3/A/1, Grup vulnerabil: persoane vârstnice.

Având în vedere:
• Proiectul Tehnic nr. 245/2020 în faza de proiectare DTAC + PT al obiectivului de investiții „

Reabilitare și schimbare destinație în centru de zi bătrânii comunității Salonta” ; 
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• HCLMS nr.  127/31.08.2017,  cu  modificările  ulterioare,  privind  aprobarea  documentației
tehnic-economice ( Faza DALI ) și a indicatorilor tehnico-economici, înclusiv anexa privind
descrierea  sumară  a  investiției  propusă  a  fi  realizată  pentru  Proiectul  „  Reabilitare  și
schimbare destinație în centru de zi bătrânii comunității Salonta” ;

• HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții  finanțate din fonduri publice,  cu
modificările ulterioare;

• Prevederile art. 20 alin. (1) lit. j), art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele
publice, cu modificările ulterioare,
Văzând proiectul de hotărâre și avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi
urbanism, protecţia mediului şi turism,
În temeiul prevederilor prevederilor art.  129 alin.  (2), lit. c), alin. (6), lit. c) colaborat cu

prevederile art. 139 alin.(3) lit.d) coroborat cu lit.e) și g) art. 286 alin. (4)  din  O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1.  (1) Aprobarea Proiectului Tehnic nr. 245/2020 în faza de proiectare DTAC + PT al
obiectivului de investiții  „Reabilitare și schimbare destinație în centru de zi bătrânii comunității
Salonta”, conform Anexei la prezenta. 

 (2) Valoarea investiției „Reabilitare și schimbare destinație în Centru de Zi Bătrânii
Comunității Salonta” , conform Devizului general este:

a) Valoarea totală a investiţiei: 2.417.923,42 lei (cu TVA);
b) din care construcţii + montaj:  2.330.458,42 lei (cu TVA).

Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  Serviciul Dezvoltare
Urbană și  Biroul de Urbanism.

Art. 3.   Prezenta hotărâre se comunică cu:
          -   Instituţia Prefectului Judeţului Bihor
          -   Primarul Municipiului Salonta 

                      -   Viceprimarul Municipiului Salonta
                      -   Serviciul Dezvoltare Urbană
                      -   Biroul de Urbanism
                      -   Serviciul Economic
                      -   Se aduce la cunoștință publică
  
       

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                   Contrasemnează,
                         Gáll Éva                                                                    p. SECRETAR GENERAL
                                                                                           șef Serviciul Administrație Publică Locală,
                                                                                                                 Caba Maria Florica

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu majoritate absolută astfel:
Din 16 consilieri în funcţie,      14     consilieri prezenţi,     14      pentru, ---- împotrivă, ---- abțineri
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