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H O T Ă     R Â R EA
Nr. 247 din 30 DECEMBRIE 2021

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de
investiții: „ Creșterea calității serviciilor medicale în Spitalul Municipal Salonta, prin reabilitarea

infrastructurii existente, extinderea prin construirea de noi facilități, modernizarea și dotarea
acestora ” propus spre finanțare în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau

Social; subprogramul: Unități sanitare

Consiliul Local al Municipiului Salonta întrunit în şedinţa ordinară, 
• Examinând  Proiectul  de  hotărâre privind  aprobarea  Studiului  de  Fezabilitate  și  a

indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investiții: „ Creșterea calității serviciilor
medicale în Spitalul Municipal Salonta, prin reabilitarea infrastructurii existente, extinderea
prin construirea de noi facilități, modernizarea și dotarea acestora ” propus spre finanțare în
cadrul  Programului  Național  de  Construcții  de  Interes  Public  sau  Social;  subprogramul:
Unități sanitare;

• Reținând Referatul de aprobare nr. 8768 din data de 28.12.2021 al Primarului Municipiului
Salonta, d-l Török László, în calitate de inițiator; 

• Analizând Raportul de specialitate  nr. 8769  din data de 28.12.2021 întocmit de Serviciul
Dezvoltare Urbană  prin care propune Consiliului Local al Municipiului Salonta aprobarea
Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investiții:
„Creșterea  calității  serviciilor  medicale  în  Spitalul  Municipal  Salonta,  prin  reabilitarea
infrastructurii existente, extinderea prin construirea de noi facilități, modernizarea și dotarea
acestora ” propus spre finanțare în cadrul Programului Național de Construcții de Interes
Public sau Social; subprogramul: Unități sanitare.

Având în vedere:
• Hotărârea  Guvernului  nr.  907/2016  privind  etapele  de  elaborare  și  conținutul-cadru  al

documentațiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor  de investiții  finanțate
din fonduri publice;

• a) art. 120 și art.121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată:;
• b) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
• c) art. 44 alin (1) și (4) art. 45 dn Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu

modificărie și completările ulterioare;
• Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

– Republicată.
Ținând cont de: 

• Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social;
• subprogramul: Unități sanitare 

Văzând avizul favorabil   al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia
mediului şi turism.

În temeiul  prevederilor  art.139 alin.(1) coroborat cu  art.196 alin.(1) lit.a), art.197-199  din
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
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H O T Ă R Ă Ş T E

Art.  1. Se  aprobă  depunerea  proiectului  de  investiții:  „  Creșterea  calității  serviciilor
medicale în Spitalul Municipal Salonta, prin reabilitarea infrastructurii existente, extinderea prin
construirea de noi facilități, modernizarea și dotarea acestora  ”  în cadrul Programului Național de
Construcții de Interes Public sau Social; subprogramul: Unități sanitare.

Art. 2. Aprobarea  documentației tehnico – economice faza Studiu de fezabilitate - obiectiv
mixt de investiții pentru obiectivul de investiții : “Creșterea calității serviciilor medicale în Spitalul
Municipal  Salonta,  prin  reabilitarea  infrastructurii  existente,  extinderea  prin  construirea  de  noi
facilități, modernizarea și dotarea acestora”, conform Anexei 1 și Devizul General, conform Anexei
1.1. la prezenta hotarare.

Art. 3. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici – Scenariul 1, pentru proiectul de
investiții: „  Creșterea calității serviciilor medicale în Spitalul Municipal Salonta, prin reabilitarea
infrastructurii  existente,  extinderea  prin  construirea  de  noi  facilități,  modernizarea  și  dotarea
acestora”,   Conform Anexei 2 la prezenta.

Art. 4. Se aprobă valoarea totală a proiectului  “Creșterea calității serviciilor medicale  în
Spitalul Municipal Salonta, prin reabilitarea infrastructurii existente, extinderea prin construirea de
noi facilități, modernizarea și dotarea acestora” în cuantum de 39.974.961,41 lei ( inclusiv TVA ).

Art.  5. Se aprobă valoarea finanțată de Municipiului Salonta în sumă de 677.405.70 lei
inclusiv TVA din care C+M în sumă de 394.016,10 lei inclusiv TVA.
 Art.    6  . Cu ducere la  îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Dezvoltare
Urbană și Serviciul Economic.

Art.   7  .  Prezenta hotărâre se comunică cu:
          - Institutia Prefectului -  Județul  Bihor
                - Primarul Municipiului Salonta
                - Viceprimarul Municipiului Salonta
                - Serviciul Dezvoltare Urbană
                - Serviciul Economic
                - Se aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina oficială a Primăriei Municipiului
Salonta: www.salonta.net

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                               Contrasemnează,
                          Horváth János                                       SECRETAR GENERAL
                                                                                           Patricia Edith Ivanciuc
                                                                                               
                                                                                               

                                                                                           

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu majoritate absolută astfel:
Din 17 consilieri în funcţie,   13    consilieri prezenţi,   13    pentru, --- împotrivă, _  ---  abținere
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