HOTĂRÂREA NR.82
din 27 iunie 2019
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai
investiţiei ”Lift Boli Infecțioase I”

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.15570/21.06.2019 a Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate nr.15574/21.06.2019 al Compartimentului investiții,
raportul Serviciului juridic nr.15585/21.06.2019, precum şi avizul comisiilor de
specialitate,
Luând în considerare documentația tehnico-economică întocmită de către proiectantul S.C.
DESIGN ARHITECTURA URBANISM DESAU S.R.L.,
Cu respectarea prevederilor art.7-8 din Hotărârea Guvernului 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 și ale art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor 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 şi 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 documentaţia tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai
investiției ”Lift Boli Infecțioase I”, conform Scenariului 1 din Studiul de fezabilitate, la
valoarea totală a investiției (cu TVA) de 673.568 lei, din care C+M: 252.831 lei, conform
Anexei și a devizului general care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Clinic Județean Mureș, Direcţiei tehnice şi
Direcţiei economice din cadrul Consiliului Județean Mureș, care vor răspunde de aducerea
sa la îndeplinire.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma
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Nr. 15.570/21.06.2019
Dosar VI D/1

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor
tehnico-economici ai investiției ”Lift Boli Infecțioase I”

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.15/15.02.2018 privind aprobarea
bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2018 şi stabilirea unor măsuri
bugetare, au fost aprobate fondurile necesare reactualizării studiului de
fezabilitate al obiectivului de investiție ”Lift Boli Infecțioase I”.
Documentația întocmită de S.C. DESIGN ARHITECTURA URBANISM DESAU S.R.L.
pentru realizarea obiectivului de investiție, a fost recepționată cu Procesul Verbal
de Recepție nr.14.755/05.10.2018.
Documentația este însoțită de avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism
nr.129/18.01.2019, după cum urmează:
Clasarea notificării nr.1619/18.02.2019 de la Ministerul Mediului;
Notificarea nr.243/19.02.2019 de la Ministerul Sănătății;
Studiu topografic;
Studiu geologic.
Ca urmare a verificării documentației și luând în considerare că documentația a
fost întocmită conform 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,
Supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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Nr.15.574/21.06.2019
Dosar IXB/2

Raport de specialitate
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și aindicatorilor tehnicoeconomici aiinvestiției”Lift Boli Infecțioase I”,

Clinica de Boli Infecțioase I se află în proprietatea Județului Mureș cu drept de
administrareSpitalului Clinic Judeţean Mureș și este situată în municipiul Tîrgu
Mureș, pe strada Gh. Doja nr.89.
Situația existentă
Amplasamentul care face obiectul studiului este situat în intravilanul municipiului
Tîrgu Mureș in zona gării, cu un regim de înălțime P+1.
In prezent nu exista un lift in clădire, legătura între etaje către saloane,saloanele de
consultație și tratament din incinta Clinicii de Boli Infecțioase I se face numai pe
scările existente, situația actuală a activităților din spital fiind afectată grav pentru
transportul bolnavilor între parter și etaj, acesta realizându-se numai pe scări
Situația propusă
Transportul pacienților cu targa pe scări fiind dificilăși periculoasă s-a impus
necesitatea montării unui ascensor. Ascensorul propus va aduce o îmbunătățire
semnificativă a activității personalului medical precum și a siguranței și
promptitudinii intervențiilor necesare pacienților, chiar dacă acestea se vor
desfășura la etaje diferite.Proiectantul a propus două scenarii, după cum urmează:
Scenariul 1
Liftul se montează separat de clădirea actuală, pe structură proprie, cu rost de
tasare, de lucru, dilatare si antiseismic pe toată înălţimea lui pornind de la fundaţie.
Fundaţia puţului liftului se face din beton armat.
Pereţii se vor realiza din zidărie de cărămidă cu sâmburi si centuri din beton armat.
Centurile se vor executa deasupra golurilor de uși, intermediar funcţie de poziţia de
prindere a şinelor de ghidaj ale liftului și la partea de sus.
Peste golurile uşilor se execută buiandrugi din beton armat.
Scenariul 2
Liftul se execută separat de clădirea actuală, pe structură proprie, cu rost de
tasare, de lucru, dilatare si antiseismic pe toată înălţimea lui pornind de la fundaţie.
Fundaţia puţului liftului se face din beton armat.
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Pereţii se fac pe structură metalică, închiderea lor făcându-se cu tablă.
Soluţia din SCENARIUL 1 are avantajul că structura aleasă este în concordantă cu cea
a construcţiei existente, iar costurile investiției sunt mai scăzute. In baza celor de
mai sus propunerea expertului este soluţia din SCENARIUL 1.
Principalii indicatori tehnico-economici aferent obiectivului de investiţii:
Scenariul 1
Montarea unui lift pat targă 2 stații, 17 pasageri, 1275 kg
Montare lift în cajă de zidărie

1 buc

Regim de înălțime P+1
Valoare Deviz General(Valorile conţin TVA).
din care C+M

673.568,00 lei

252.831,00 lei

Scenariul 2
Montarea unui lift pat targă 2 stații, 17 pasageri, 1275 kg.
Montare lift în cajăpe structură metalică

1 buc

Regim de înălțime P+1
Valoare Deviz General(Valorile conţin TVA).
din care C+M

702.328,89 lei

278.413,59 lei

Durata de realizare (construcţie) a acestei investiţii este de 5 luni în cazul
Scenariului 1 şi de 4 luni în cazul Scenariului 2.
Documentația întocmită de SC DESIGN ARHITECTURA URBANISM DESAU SRL pentru
realizarea obiectivului de investiție, a fost recepționată cu Procesul Verbal de
Recepție nr. 14755/05.10.2018.
Detalii privind avizele /acordurile solicitate în CU și data obținerii acestora:
-

Clasarea notificării nr. 1619/18.02.2019 de la Ministerul Mediului;

-

Notificarea nr. 243/19.02.2019 de la Ministerul Sănătății;

-

Studiu topografic;

-

Studiu geologic.

Având în vedere cele prezentate anterior, apreciem că, sunt întrunite condiţiile
legale pentru promovarea spre aprobare documentaţia tehnico -economică și
indicatorii tehnico – economici ai investiţiei”Lift Boli Infecțioase I”, la o valoare de
673.568,00 leicu TVA inclus(19%), din care C+M 252.831,00 leicu TVA inclus(19%).

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Márton Katalin

Întocmit: ing. Ene Gabriela, consilier
Verificat: şef serviciu ing. Pătran Carmen
2 ex
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Nr. 15585/21.06.2019
Dosar. VI/D/1

RAPORT
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnicoeconomici ai investiției ”Lift Boli Infecțioase I”

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Președintelui Consiliului Judeţean Mureş,
cu expunerea de motive nr.15570/21.06.2019 şi raportul de specialitate
nr.15574/21.06.2019 al Compartimentului Investiții,
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 speţă,
sunt incidente prevederile art.7-8 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.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.15/15.02.2018 privind aprobarea
bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2018 şi stabilirea unor măsuri
bugetare, au fost aprobate fondurile necesare reactualizării studiului de fezabilitate
al obiectivului de investiție ”Lift Boli Infecțioase I”.
Prin urmare, a fost elaborată documentația tehnico-economică aferentă obiectivului
de investiții, respectiv studiul de fezabilitate, devizul general al investiției și
documentația de avizare,
în conformitate cu prevederile art.7-8 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, fiind obținute toate
avizele prevăzute în certificatul de urbanism.
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În conformitate cu prevederile art.7 alin.(7) din HGR nr.907/2016, Studiul de
fezabilitate se aprobă potrivit competenţelor stabilite prin Legea nr.500/2002 privind
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
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
județean 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 privind
aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai
investiţiei ”Lift Boli Infecțioase I”, îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi supus
dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş.
DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș

Întocmit: Lokodi Emőke / 2 ex.
Verificat: Adriana Farkas - Șef Serviciu
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