
              ROMÂNIA 
    JUDEŢUL IALOMIŢA                     
      CONSILIUL LOCAL 
  AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 
 

HOTĂRÂRE             
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru 

obiectivul mixt de investiţie „Dispensar medical uman” 
 

Consiliul Local al oraşului Căzăneşti, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de 28 MAI 2020, 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1458 din 05.03.2020 al Primarului orașului 
Căzănești; 

Examinând: 
- raportul Compartimentului Investiţii, Achiziţii Publice şi Protecţia Mediului nr. 1530 din 

10.03.2020; 
- avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, administrarea domeniului public 

şi privat, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului nr. 2911 din 
25.05.2020; 

- avizul Comisiei pentru învăţământ, muncă şi protecţie socială, sănătate, activităţi social-
culturale, culte, sport nr. 2908 din 25.05.2020; 

- Hotărârea Consiliului Local nr.13/28.02.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-
economici și a devizului general pentru obiectivul mixt de investiţie „Dispensar medical uman”; 

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(6) și ale art.10 alin.(4) 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 şi completările ulterioare; 
 În temeiul art.139 alin.(1) și al art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului mixt de 
investiţie „Dispensar medical uman” după cum urmează:  

Valoarea totală a investiţiei:                              Obiectiv proiectat (lei/euro)       
a) Indicatori maximali, respectiv Valoarea totală a investiţiei: 

                                                                              Obiectiv proiectat (lei)   
   valoare totală (INV), inclusiv TVA                              3.371.258,75  

                    din care C+M                                      2.325.199,96 
 Eșalonarea investiției: 
Anul I:  
- valoare totală a investiției), inclusiv TVA:          1.348.503,50 
                  din care C+M:                   930.079,99  
Anul II:  

- valoare totală a investiției, inclusiv TVA:         1.011.377,62   
                  din care C+M:                697.559,99  
    
Anul III:  
- valoare totală a investiției, inclusiv TVA:          1.011.377,62  
                  din care C+M:                          697.559,99  
 
 
 b) Indicatori minimali, respectiv elemente/capacități fizice: 



    - suprafață construită = 296,65 mp 
    - suprafață construită-desfășurată = 593,30 mp 
    - suprafață utilă totală = 451,10 
 c) Durata de realizare a investiţiei   –    36 luni din care 26 luni, durata de execuție a 

lucrărilor 
(2) Devizul general actualizat este prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
Art.2 Începând cu data prezentei, art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.13/28.02.2019 

își încetează aplicabilitatea. 
Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul 

Investiţii, Achiziţii Publice şi Protecţia Mediului precum și Compartimentul Contabilitate, 
Salarizare precum şi Primarul oraşului Căzăneşti cărora le va fi comunicată prin grija 
secretarului general al unității administrativ-teritoriale. 

 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                          Secretar General al UAT, 

                  DIMA AUREL                                                            OANCEA GEORGETA 
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 Adoptată la Căzăneşti 
 Astăzi, 28.05.2020                                                                    FP-07-03, vers.1              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea simplă de voturi, astfel:  
13 voturi “pentru”, 0 voturi “contra”, 0 voturi ”abţinere” şi - nu au votat 
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