
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea Documenta iei de avizare a lucr rilor de interven ie

i a principalilor indicatori ai obiectivului de investi ii
„ Reabilitarea Spitalului Jude ean de Urgen  Dr. Constantin Opri  Baia Mare”

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului Jude ean Maramure i Referatul
Direc iei de Dezvoltare Regional ,
 În baza art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale cu modific rile i
complet rile ulterioare;
 În temeiul art. 91, alin. (3) litera f), art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administra iei publice
locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;
 Consiliul Jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art. 1. Se aprob  Documenta iei de avizare a lucr rilor de interven ie i a principalilor indicatori ai
obiectivului de investi ii pentru proiectul „Reabilitarea Spitalului Jude ean de Urgen  Dr. Constantin Opri
Baia Mare” cu indicatorii tehnico-economici cuprin i în anexa care face parte integrant  din prezenta hot râre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot râri se împuternice te pre edintele Consiliului
Jude ean Maramure  care este mandatat s  semneze orice documente necesare  implement rii acestui
proiect.

Art. 3. Prezenta hot râre se va publica în Monitorul oficial al jude ului i se comunic  :
-     Institu iei  Prefectului - jude ul Maramure ;
- Direc iei Juridice i Administra ie  Public ;
- Direc iei Tehnice;
- Direc iei Planificare Teritorial i Urbanism;
- Direc iei Economice;
- Direc iei de Dezvoltare Regional ;
- Compartimentul preg tire edin e i rela ii cu consilierii.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure
din data de 19 mai 2009. La edin  au fost prezen i 27 consilieri jude eni.

PRE EDINTE
Mircea Man

Contrasemneaz
                             SECRETAR AL JUDE ULUI
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Baia Mare, 19 mai 2009
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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

                  Anexa
la Hot rârea C.J. MM

         nr. 59 din 19 mai 2009

CARACTERISTICI PRINCIPALE  I  INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
ai obiectivului de investi ii

Reabilitarea Spitalului Jude ean de urgen  „Dr. Constantin Opri ”

BENEFICIAR: Consiliul Jude ean Maramure
AMPLASAMENT: jude ul Maramure , municipiul Baia Mare, str. George Co buc  nr. 31
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoare total  investi ie

Valoare f  TVA
(lei)

Valoare cu TVA
(lei)

Total valoare investi ie, din care: 58.769.107 69.729.361
Construc ii - montaj 47.111.340 56.062.494

LUCR RILE DE INTERVEN IE PROPUSE PRIN PROIECT SUNT:

LUCR RI DE STRUCTUR
o Reabilitare structura de rezistenta conform recomand rii din expertiza tehnica
LUCR RI DE ARHITECTURA
o Reabilitare Zona principala de acces
o Crearea de facilita i pentru persoane cu handicap
o Instalarea de balustrade exterioare
o Instalarea de rampe de acces sc ri
o Instalarea de u i duble acces la accesul principal in cl dire
o Crearea accesului pentru pompieri in cl dire
o Zonarea anti-incendiu orizontal
o Înlocuirea lifturilor
o Reabilitare sc ri interioare
o Izolare termica fa ade
LUCR RI DE INSTALA II
o Înlocuirea si izolarea termica coloanelor tehnice
o Crearea zonelor de protec ie anti-incendiu, instalarea de u i anti-incendiu, instalarea sistemului de iluminat

de siguran a
o Zonarea anti-incendiu verticala
o Instalarea de trape interioare de aerisire
o Înlocuirea tablourilor electrice si a cablajului electric vertical de distribu ie
o Reabilitarea instala iei de gaze medicale si aer comprimat



Caracteristici constructive:
§ nivel de în ime Corpul de construc ie A: D+P+12 E – corp de construc ie spital si

ambulatoriu
§ Tip construc ie:  Sistem monobloc-ansamblu volumetric compact
§ Sistem constructiv: Structura mixta – cadre din beton armat si diafragme
§ Sistem static:

Infrastructura :  fundatii continue; diafragme din beton armat
structura :  cadre si diafragme beton armat
plansee :  din beton armat monolit
acoperis :  tip terasa

- Durata de realizare a investi iei: 36 luni

- Finan area investi iei:
 - fonduri structurale: max. 85% din totalul costurilor eligibile ale proiectului
 - fonduri de la bugetul de stat: 13% din totalul costurilor eligibile
 - fonduri din bugetul Consiliului Jude ean Maramure  : 2% din costurile eligibile la care se vor adaug
costurile neeligibile ale proiectului.

.


