
 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

                                                                                                           

                                                                 
H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului  Județean Olt nr. 148/27.09.2018  
cu privire la: aprobarea documentației tehnico - economice pentru  obiectivul  

de  investiții ”Reabilitare termică Bloc Central (Corp C1 + Corp C10)”  
la Spitalul Județean de Urgență Slatina 

 

 

 

           Având  în vedere: 
- expunerea  de  motive nr. 4741/08.05.2019 cu  privire  la  proiectul  de    
hotărâre nr. 4742/08.05.2019; 
-  raportul Direcției Tehnice și Investiții nr. 4743/08.05.2019; 
- raportul nr.5794/29.05.2019 al Comisiei pentru organizarea si dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice ecologice si protecția mediului, 
conservarea monumentelor istorice si de arhitectură; 
- raportul nr. 5795/29.05.2019 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie, servicii publice și comerț; 
- raportul nr. 5813/29.05.2019 al Comisiei pentru studii economico - sociale, 
buget - finanțe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat; 
- raportul nr. 5820/29.05.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, 
Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 
- Hotărârea  Consiliului  Județean  Olt  nr. 44/09.04.2019 cu privire la  
aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022; 
-  proiectul nr. 4/2018 ”Reabilitare termică Bloc Central (Corp C1 + Corp 
C10)” la Spitalul Județean de Urgență Slatina, faza  D.A.L.I., elaborat de către  
S.C. ESRAR MATCONS S.R.L., actualizat; 
-   Nota de fundamentare nr. 13829/06.05.2019 privind aprobarea noilor 
indicatori tehnico – economici la obiectivul de investiții ”Reabilitare termică Bloc  
Central (Corp C1 + Corp C10)” din cadrul S.J.U. Slatina, str. Crișan nr.5, jud. Olt 
– faza D.A.L.I., întocmită de Spitalul Județean de Urgență Slatina și înregistrată 
la Consiliul Județean Olt sub nr. 4722/07.05.2019;   
-  prevederile art. 44 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele    
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
-   prevederile art. 1 alin. (1), art. 5,  art. 7 alin. (2) și art. 9 din 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, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului  
nr. 79/2017, 
 



 
 
       În  temeiul  prevederilor  art. 91  alin. (1) lit. b),  alin. (3) lit. f),  art. 97 alin. (1),  
art. 98  coroborat  cu  art.45  alin. (2)  și  art. 115 alin. (1)  lit. c)  din  Legea  
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și  
completările  ulterioare, 

 
    CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT   adoptă  prezenta  h o t ă r â r e:  

 
Art. I. Hotărârea Consiliului Județean Olt  nr. 148/27.09.2018 cu privire  

la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții 
”Reabilitare termică Bloc Central (Corp C1 + Corp C10)” la Spitalul Județean de  
Urgență Slatina, se modifică după cum urmează:   

1. Art.1 va  avea următorul cuprins: 
”Art. 1. Se aprobă documentația tehnico - economică pentru obiectivul de 
investiții  ”Reabilitare termică  Bloc Central (Corp C1 + Corp C10)” la Spitalul 
Județean de Urgență Slatina, faza D.A.L.I., cu  principalii indicatori tehnico -
economici actualizați, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din  prezenta  
hotărâre.”   

2. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 148/27.09.2018 cu  
privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de  
investiții ”Reabilitare termică Bloc Central (Corp C1 + Corp C10)” la Spitalul  
Județean de Urgență Slatina se modifică și se înlocuiește cu Anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. II. Prezenta  hotărâre  se  comunică  Direcției  Tehnice  și  Investiții, 
Direcției Economice Buget - Finanțe  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al   
Consiliului  Județean  Olt și Spitalului  Județean  de  Urgență  Slatina în  vederea  
aducerii  la  îndeplinire,  Președintelui  Consiliului  Județean  Olt și  Instituției 
Prefectului - Județul  Olt. 

 
 

                                                    PREŞEDINTE   
                  Marius OPRESCU 

 
  
 
                                    

 
                                                        

                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ                                          
                                                                                 Secretarul  Județului 

                                                                                       Marinela  Elena  ILIE 
 
 
 
 
 
 
 

Slatina, 30.05.2019 
Nr. 84 

 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 33 voturi ,,pentru”  



 
 

 
CONSILIUL  JUDEȚEAN  OLT                                                  Anexă                                                                                                                                   
                                                                             la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
                                                                                           nr. 84/30.05.2019 
 
 
 
 
 
                  Principalii indicatori tehnico – economici actualizați pentru 
obiectivul de investiții ”Reabilitare termică Bloc Central (Corp C1 + Corp C10)” 

la Spitalul Județean de Urgență Slatina   
 
 
 
 
 

1. Indicatori  economici: 
Valoarea totală (inclusiv TVA)                                                              9.110.812,427 lei   

 din  care :  
  - construcții-montaj                                                              7.054.003,798 lei  
     2. Durata de realizare a investiției:                                                       12 luni 
     3. Indicatori tehnici: 
Sistem termoizolant cu vată bazaltică 10 cm                                              6.400,00 mp 
Tencuială decorativă la fațade                                                                    6.600,00 mp 
Șarpantă  din lemn pe scaune, inclusiv ignifugare                                      3.650,00 mp 
Învelitoare din tablă tip LINDAB cu accesorii                                               4.745,00 mp 
Astereală din scânduri rășinoase inclusiv ignifugare                                   4.745,00 mp 
Streașină înfundată din lamele profilate p.v.c. cu accesorii                            350,00 mp 
Pazie la streașină din lamele profilate din p.v.c. cu accesorii                           495,00 m 
Jgheaburi și burlane p.v.c.                               1.745,00 m  
Strat termoizolație în pod cu vată minerală de 15 cm grosime                    1.495,00 mp 
Uși din aluminiu cu barieră termică cu accesorii de montaj                            130,00 mp 
Ferestre din aluminiu cu barieră termică cu geam termopan                      1.730,00 mp 
Glafuri exterioare din  p.v.c.                                                                           1.220,00 m 
Parasolare                                     1.560,00 mp 
Alucobond kaki + roșu                                 250,00 mp 
 
Sursa  de  finanțare: bugetul  local  al  județului  Olt. 
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