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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea documenta iei de avizare a lucr rilor de interven ie i a principalilor

indicatori tehnico-economici pentru investi ia „Modernizare spa ii aferente Spitalului Jude ean
de Urgen  „Dr. Constantin Opri ” Baia Mare”

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ,
referatul Direc iei de Dezvoltare Regional i avizele favorabile ale comisiei pentru activit i
economico financiare i ale comisiei de amenajarea teritoriului i urbanism;

În temeiul art. 91, alin. (6) lit. a), 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 ia de avizare a lucr rilor de interven ie i principalii indicatori
tehnico-economici pentru investi ia „Modernizare spa ii aferente Spitalului Jude ean de Urgen
„Dr. Constantin Opri ” Baia Mare” conform anexei 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 va fi mandatat s  semneze orice documente necesare
implement rii acestei investi ii.

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 Economice;
- Direc iei de Dezvoltare Regional ;
- Direc iei Tehnice i Investi ii;
- Compartimentului 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 21 martie 2012. Au fost prezen i 31 de consilieri jude eni din totalul de 35 consilieri
jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 21 martie 2012
Nr. 49
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Anex  la HCJ MM nr. 49 din 21 martie 2012

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

„Modernizare spa ii aferente Spitalului Jude ean de Urgen  „Dr. Constantin Opri ” Baia
Mare”

BENEFICIAR: Spitalul Jude ean de Urgen  „Dr. Constantin Opri ” Baia Mare
AMPLASAMENT: jude ul Maramure , localitatea Baia Mare, str. George Co buc nr.31
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

1. Valoarea total  (INV), inclusiv TVA (mii lei): 32.496,91 lei
(în pre uri – luna, anul, 1 Euro = 4,3473 lei)
din care:
- Construc ii montaj (C+M): 23.201.555,41 lei

2. E alonarea investi iei (INV/C+M)
• Anul  I (2012): 15.902.259,48 / 10.706.455,42 lei
• Anul  lI (2013): 16.594.652,87 / 12.495.099,99 lei

3. Durata de realizare (luni) : 12 luni

4. Capacit i (în unit i fizice i valorice):

Lei , cu TVA
Lucrari de constructii, montaj, din care: 23.201.555,41
- instalatii pentru ocrotirea sanatatii 886.925,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu
montaj 3.444.925,12

5. Al i indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizat  investi ia, dup  caz.

o Modernizare Zona principala de acces – 175 mp
o Recompartimentare partial zona ATI – 1200 mp
o Recompartimentare partial zona Bloc operator – 345 mp
o Recompartimentare Gastroenterologie – 175 mp
o Recompartimentare sec ie BFT – 665 mp
o Recompartimentare sec ie de Dializ  – 325 mp
o Modernizare spa ii interioare i aducerea acestora la un nivel corespunz tor din punct de

vedere al siguran ei în exploatare i al normelor medicale.

OBIECTIVELE PROPUSE PRIN PROIECT SUNT:
o modernizarea i reamenajarea de spa ii, din cadrul Spitalului Jude ean de Urgen  „Dr.

Constantin Opri ” din Baia Mare.

SECRETAR AL JUDE ULUI
Dumu a Dumitru


