HOTĂRÂREA NR.43
din 17 aprilie 2019
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici
ai investiţiei „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul
Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș”

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.8928 din 12.04.2019 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Mureş, raportul de specialitate nr.8929 din 12.04.2019 al Direcției de dezvoltare regională
și implementare proiecte – Serviciul dezvoltare regională, raportul Serviciului juridic
nr.8941 din 12.04.2019, precum şi avizul comisiilor de specialitate,
Luând în considerare documentația întocmită de către proiectantul S.C. Michael Trust
Proiect S.R.L.,
Cu respectarea prevederilor art.9-10 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, cu modificările și
completările ulterioare și ale art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art.91 alin.(1) lit.b), c) și d), coroborate cu cele ale alin.(3) lit.f) și ale alin.(5)
lit.a) pct.3, precum și ale art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică, indicatorii tehnico-economici și
descrierea sumară a investiției „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Unității de Primiri
Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș” la valoarea totală a
investiției de 5.089.378,11 lei (inclusiv TVA 19%), din care C+M: 2.122.608,76 lei, conform
Anexelor 1 și 2 și a devizului general care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției de dezvoltare regională și implementare
proiecte, Direcției tehnice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş și Spitalului Clinic
Județean de Urgență Târgu Mureș, care vor răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

Nr.8928/12.04.2019
Dosar_____________

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnicoeconomici ai investiţiei „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Unității de
Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș”
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş este eligibil pentru finanţare în cadrul
POR 2014-2020, Axa Prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea
de Investiţii 8.1 Investiţii 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 şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale
la serviciile prestate de comunităţi, Obiectivul specific 8.2 Îmbunătăţirea calităţii şi a
eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă, Operaţiunea B –Unităţi de primiri urgenţe.
În vederea depunerii unei cereri de finanțare Consiliul Județean Mureș a achiziționat
servicii de întocmire DALI pentru ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Unității de Primiri
Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș”, fiind încheiat
contractul nr.6153/1M/27.03.2018, cu prestatorul S.C. Michael Trust Proiect S.R.L..
Spaţiul în care îşi desfăşoară activitatea Unitatea de Primiri Urgenţe a fost reorganizat şi
modernizat în cadrul unui proiect finanţat de Banca Mondială în anul 2012. Chiar dacă
aceste spaţii au fost relativ recent modernizate, numărul mare de beneficiari ai acestui
serviciu impun necesitatea unei modernizări şi dotări a Unităţii de Primiri Urgenţe Târgu
Mureş. De asemenea ţinând cont şi de faptul că hangarul pentru elicopter a fost realizat în
anul 1999 este necesară o reabilitare şi modernizare a acestuia pentru a respecta
standardele legale în domeniu.
În conformitate cu prevederile notei conceptuale și ale temei de proiectare, documentația
de avizare a lucrărilor de intervenții propune a se realiza lucrări de reabilitare a
hangarului pentru elicopter și a spațiului în care funcționează Unitatea de Primiri Urgențe
din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș precum şi achiziţionarea de
dotări (echipamente medicale, echipamente electronice și IT, mobilier) pentru Unitatea
de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.
Valoarea totală pentru realizarea investiţiei (inclusiv TVA 19%), conform devizului general
este de 5.089.378,11 lei, din care C+M: 2.122.608,76 lei. Durata estimată de execuţie a
obiectivului de investiţii este de 18 de luni.
Având în vedere cele prezentate mai sus propunem spre aprobare documentaţia
tehnico-economică şi indicatorii tehnico economici, inclusiv anexa privind descrierea
sumară a investiţiei „Reabilitare energetică şi lucrări conexe la Secţia de Pneumologie din
cadrul Spitalului Clinic Judeţean Mureş”.

Preşedinte
Péter Ferenc
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Nr.8929/12.04.2019
Dosar ___________

Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a
indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Unității
de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș”

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş este eligibil pentru finanţare în cadrul
POR 2014-2020, Axa Prioritară 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”,
Prioritatea de Investiţii 8.1 – Investiţii 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 şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile
instituţionale la serviciile prestate de comunităţi”, Obiectivul specific 8.2 ”Îmbunătăţirea
calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă”, Operaţiunea B – Unităţi de primiri
urgenţe.
În vederea depunerii unei cereri de finanțare Consiliul Județean Mureș a achiziționat
serviciile de întocmire DALI pentru ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Unității de
Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș”, fiind
încheiat contractul nr.6153/1M/27.03.2018, cu prestatorul S.C. Michael Trust Proiect
S.R.L.
Spaţiul în care îşi desfăşoară activitatea Unitatea de Primiri Urgenţe a fost reorganizat şi
modernizat în cadrul unui proiect finanţat de Banca Mondială în anul 2012. Chiar dacă
aceste spaţii au fost relativ recent modernizate, numărul mare de beneficiari ai acestui
serviciu impun necesitatea unei modernizări şi dotări a Unităţii de Primiri Urgenţe Târgu
Mureş. De asemenea ţinând cont şi de faptul că hangarul pentru elicopter a fost realizat în
anul 1999 este necesară o reabilitare şi modernizare a acestuia pentru a respecta
standardele legale în domeniu.
Conform cu prevederile notei conceptuale și ale temei de proiectare, documentația de
avizare a lucrărilor de intervenții propune a se realiza şi achiziţiona următoarele lucrări şi
dotări:
- reabilitarea şi dotarea hangarului pentru elicopter deoarece nu s-au putut face lucrări de
modernizare/reabilitare până la ora actuală, acesta funcţionând fără întrerupere din anul
1999. Momentan fără aceste lucrări se poate deteriora funcţionalitatea aparatului de zbor,
ceea ce periclitează viaţa echipajului şi a pacienţilor.
- montarea unor sisteme de anunţare publică, de control acces, de supraveghere video cu
circuit închis în zonele în care acestea nu există, considerate zone critice din punctul de
vedere a accesului cât şi pentru asigurarea siguranţei pe întregul perimetru aparţinând
UPU-SMURD.
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- montarea unor uşi în zonele în care accesul nu a fost restricţionat până în prezent, atât
pentru a asigura siguranţa şi confidenţialitatea pacienţilor şi a actului medical, cât şi în
vederea creării unei limitări exprese privind circulaţia persoanelor neautorizate.
- montarea de aparate cu perdea de aer cald la punctele de acces în UPU precum şi la
zonele de acces existente în tunelul pentru ambulanţe.
- achiziţionarea de echipament pentru asigurarea asepsiei în toate zonele din serviciu în
vederea asigurării siguranţei personalului angajat, a pacienţilor şi aparţinătorilor acestora.
De asemenea acest echipament este deosebit de important în prevenirea apariţiei şi
transmiterii unor infecţii care să pericliteze viaţa şi starea de sănătate a persoanelor.
- montarea unui sistem de ventilaţie suplimentar, cu asigurarea protecţiei împotriva
infecţiilor datorită faptului că sistemul actual de ventilaţie este subdimensionat în cea ce
priveşte capacitatea de recirculare/filtrare/răcire. La aceasta se adaugă creşterea
justificată a numărului de aparate electrice şi electronice medicale şi non-medicale, cât şi
a supraaglomerării din ce în ce mai frecvente a serviciului, ca urmare a majorării
semnificative a numărului de pacienţi.
- recondiţionarea carosabilului prin realizarea unui covor asfaltic nou în zona de acces a
ambulanţelor, înainte de uşa de acces în tunel, respectiv după uşa de ieşire din tunel.
- achiziţia de mobilier pentru asigurarea unui climat corespunzător şi civilizat atât pentru
pacienţi cât şi pentru aparţinători, iar pentru personalul angajat condiţii de lucru decente
şi corespunzătoare.
- achiziţionarea unor manechine pentru instruire şi simulări de cazuri medicale acestea
fiind utilizate ca materialele didactice, în cadrul programelor de educaţie şi perfecţionare
profesională în domeniul medical. Aceste manechine sunt indispensabile în cadrul
procesului educaţional deoarece simulările efectuate cu ajutorul acestora contribuie
semnificativ la eficientizarea procesului de însuşire a informaţiilor, precum şi la
perfecţionarea deprinderilor şi abilităţilor practice ale personalului instruit.
- achiziţia de echipamente electronice şi IT pentru a asigura capacitatea de transmitere şi
stocare a datelor medicale aparţinând pacienţilor prezentaţi la UPU-SMURD. Se justifică
achiziţionarea acestor echipamente şi din prisma adresabilităţii crescute, existând măriri
semnificative de la an la an în cea ce priveşte numărul pacienţilor, precum şi pentru
mărirea operativităţii în ceea ce priveşte documentarea actului medical, în vederea
reducerii timpilor aferenţi. O parte dintre acestea vor fi utilizate şi în cadrul programelor
de educaţie şi perfecţionare profesională în domeniul medical.
- achiziţia de transpaleţi în vederea manipulării unor cantităţi mari de mărfuri şi
materiale.
- achiziţia de aparatură medicală suplimentară absolut necesară în vederea îmbunătăţirii
actului medical.
- achiziţia de aparate indispensabile în vederea asigurării funcţionării în bune condiţii a
Unităţii de Primire a Urgenţelor.
Valoarea totală pentru realizarea investiţiei (inclusiv TVA 19%), conform devizului general
este de 5.089.378,11 lei, din care C+M: 2.122.608,76 lei. Durata estimată de execuţie a
obiectivului de investiţii este de 18 de luni.
Având în vedere cele prezentate mai sus propunem spre aprobare documentaţia tehnicoeconomică şi indicatorii tehnico economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a
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investiţiei „Reabilitare energetică şi lucrări conexe la Unitatea de Primiri Urgențe din
cadrul Spitalului Clinic Judeţean Mureş”.

Director executiv
Băţaga Valer

Întocmit: Călbază Ioan
Verificat: Şef serviciu Suciu Călin
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Nr.8941/12.04.2019
Dosar. VI/D/1

RAPORT
pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnicoeconomici ai investiţiei „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Unității de
Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș”
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Președintele Consiliului Judeţean Mureş, cu
expunerea de motive nr.8928/12.04.2019 şi raportul de specialitate
nr.8929/12.04.2019 al Direcţiei de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte Serviciul Dezvoltare Regională,
În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare și
funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.172 din
23.11.2017, am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea
căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente
activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens
în care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:
Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea
actului administrativ sunt incidente prevederile art.5 alin.(4) și ale art.9-10 din HGR
nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.44 alin.(1) din
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, precum și ale art.91 alin.(1) lit. ”b”, ”c” și ”d”, coroborate cu cele ale
alin.(3) lit.”f” și ale alin.(5) lit.”a” pct.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș este eligibil pentru finanțare în
cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea
infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1, prin care se vor finanța
reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea
infrastructurii
ambulatoriilor,
respectiv Obiectivul specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și eficienței îngrijirii
spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de primiri urgente.
Potrivit Ghidului Solicitantului, beneficiarii acestui program sunt unitățile
administrativ teritoriale sau parteneriatele între unitățile administrativ teritoriale și
unitățile sanitare publice cu personalitate juridică proprie care au în componență
unul sau mai multe ambulatorii.
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În vederea depunerii unei cereri de finanțare, s-a întocmit documentația tehnicoeconomică, faza DALI, respectiv documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și
devizul general al investiției, cu respectarea prevederilor art.9-10 din HGR
nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu
prevederile art.5 alin.(4) din același act normativ, elaborarea proiectului tehnic de
execuţie este condiţionată de aprobarea prealabilă a indicatorilor tehnico-economici.
Potrivit prevederilor art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, documentaţiile tehnico-economice
ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură din bugetul județului, se
aprobă de către consiliul județean.
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm
că potrivit prevederilor art.91 alin.(1) lit.„b” din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
consiliul judeţean exercită atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a
judeţului, potrivit prevederilor art.91 lit.”c”, consiliul judeţean exercită atribuţii
privind gestionarea patrimoniului judeţului, iar potrivit prevederilor lit.”d” din
același alineat consiliul judeţean exercită atribuţii privind gestionarea serviciilor
publice din subordine.
În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin.(1) lit.„b” al art.91 din lege, consiliul
judeţean aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de
interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii (potrivit dispozițiilor art.91 alin.(3)
lit.”f”). De asemenea, în conformitate cu prevederile art.91 alin.(5) lit.”a” pct.3 din
același act normativ, în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin.(1) lit.„d”, consiliul
județean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar
pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind sănătatea.
Precizăm totodată, că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea
prevederilor art.81-82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare.
Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre pentru
aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai
investiţiei „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din
cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș”, îndeplineşte condiţiile
legale pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş.

DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș

Întocmit: Szoverfi Gabriella /2 ex.
Verificat: Adriana Farkas –Şef Serviciu
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