ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

HOTĂRÂR E
privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate şi a principalilor indicatori
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare şi extindere Unitate de Primire
Urgenţe - Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia”
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.1014 din 16.02.2009 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa.
Examinând:
- Raportul nr. 874 din 10.02.2009 al Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice;
- Raportul nr.1229 din 23.02.2009 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură şi dezvoltare
regională;
- Raportul nr.1226 din 23.02.2009 al Comisiei economice, financiare,, protecţia mediului şi turism;
- Raportul nr.1218 din 23.02.2009 al Comisiei pentru învăţământ, muncă, sănătate, familie şi asistenţă socială;
În conformitate cu:
- prevederile Legii nr. 95/200 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare,
- prevederile Ordinului nr. 1706/2007 al Ministerului Sănătăţii Publice privind conducerea şi organizarea unităţilor şi
compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările ulterioare,
- prevederile art. 91 alin.3 lit.f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 44 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art. 97 alin.1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă documentaţia tehnico – economică, faza Studiu de Prefezabilitate pentru obiectivul de investiţii
,,Amenajare şi extindere Unitate de Primire Urgenţe - Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia” cu principalii indicatori tehnico –
economici:
a) valoarea totală a investiţie (inclusiv TVA)
din care C +M:
b) aria construită corp parter extindere Unitate de Primire Urgenţe
c) aria utilă corp parter Unitate de Primire Urgenţe

= 1.733.508,70 lei;
= 1.458.940,00 lei;
= 325 mp
= 275,5 mp

Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Direcţia Buget Finanţe şi Direcţia Urbanism, Amenajarea
Teritoriului şi Lucrări Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cărora le va fi comunicată
prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, urmând a fi publicată în Monitorul Oficial al judeţului Ialomiţa şi pe site-ul
Consiliului Judeţean Ialomiţa.
PREŞEDINTE ,
Vasile Silvian CIUPERCĂ
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Adoptată la Slobozia
Astăzi 27.02.2009

Contrasemnează,
Secretarul judeţului
Constantin STOENESCU

