
           ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
VATRA DORNEI  

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  proiectului  
 “CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR SPITALULUI MUNICIPAL 

VATRA DORNEI", a valorii totale a proiectului, a documentației tehnico-
economice și a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI 

 
Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei 

intrunit in sedinta  de indata  in data de  24 mai  2022 
 

             Având în vedere Referatul de aprobare nr. 14671/23.05.2022 prezentat de 
primarul municipiului, raportul nr. 14672/23.05.2022 al compartimentului de 
specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local prin 
care se solicită promovarea unei hotărâri privind instrumentarea proiectului: 
,,CRESTEREA SIGURANTEI PACIENTILOR SPITALULUI MUNICIPAL 
VATRA DORNEI"  cu finanțare prin  fonduri nerambursabile obținute  prin Programul 
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității 
de gestionare a crizei sanitare COVID-19. 
      Ghidul Solicitantului POIM/935/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei 
sanitare COVID-19/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. 

             În conformitate cu prevederile art.41, 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind 
finantele publice locale;art.5 alin.(3) si alin.(4), art.7 alin.(2), (4), (5) si (6), art.12 alin.(1) din 
HG nr.907/2016 privindprivind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 
tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice;  
             În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin.(2) lit.(b) si alin.(4), lit. (d), art. 139, alin. (3) lit. 
(a), 196, alin.(1), lit. a), O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 
    

HOTĂRĂŞTE 

              Art. 1 - Se aprobă proiectul ,,CRESTEREA SIGURANTEI PACIENTILOR 
SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI", în vederea depunerii și solicitării de 
finanțare. 
           Art. 2 – Se aprobă valoarea totala a proiectului in suma de 10,629,654.15 lei, 
susţinerea contribuţiei financiare proprii aferente cheltuielilor eligibile ale proiectului 0 lei 
conform ANEXA 1 – Descrierea investitiei si indicatorii tehnico-economici ai proiectului. 
           Art. 3 –  Se aprobă documentația tehnico-economică, faza DALI, și indicatorii tehnico-
economici aferenți obiectivului de investiții: ”CRESTEREA SIGURANTEI PACIENTILOR 
SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI”, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
         Art. 4 – Se aprobă asigurarea sustenabilitatii proiectului mentionat la art. 1. si derularea 
activitatilor activitatilor necesare intretinerii si functionarii investitiei propuse. 
         Art. 5 – Primarul Municipiului Vatra Dornei  va duce la îndeplinire prezenta hotarare. 
        Art. 6 – Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.188/05.11.2021. 
        Art.7 - Cu drept de contestatie la instanta de contencios administrativ competenta, 
conform prevederilor Legii 554/2004.  
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  Contrasemneaza,   
    TARCA ADRIAN                         Secretar general  al Municipiului Vatra Dornei                                          
                                                                                  TURCU VASILE   
 
Vatra Dornei 
24.05.2022 
Nr.100 
 

 

 



 

 

       Anexa nr.1 la HCL nr.100/24.05.2022

  

Anexa 1 – Descrierea investitiei si indicatorii tehnico-economici ai proiectului 

 

PAVILION CENTRAL - a fost executată în sec. XX, anul 1902, se dezvoltă în regim 

D+P+2E+M. Înălțimea demisolului este de 3.30 m, a parterului 3.85m, a etajelor de 4.30 m, 

iar a mansardei de maxim 3.40m. 

Dimensiunile maxime ale clădirii în plan sunt de 51.90 x 17.10m. Intrarea principală este 

pe latura de sud.  

Sistemul structural este alcătuit din: 

 pereți portanți din zidărie de piatră sau cărămidă cu mortar din var sau argilă şi nisip 

la nivelul demisolului și din zidărie de cărămidă cu mortar de var la parter și etaje;  

 pereți transversali cu dimensiuni de 25...70cm în zona demisolului, 30...70cm la parter 

și respectiv etaje incluzând grosimea tencuielii; 

 pereți longitudinali cu dimensiuni de 25...70cm în zona demisolului, de 50...70cm la 

parter și la etaje inclusiv grosimea tencuielii;  

 planșee din bolți cărămidă peste demisol cu grosimea de aproximativ 50cm; parțial 

peste acestea s-a dispus un planșeu din beton, încastrat în pereții din zidărie de cărămidă 

existenți la nivelul parterului; 

 planșee din grinzi de lemn cu umplutură de pământ peste parter și etaje, cu grosimea 

de aproximativ 65cm; 

 accesul la demisol și etaje se face prin intermediul unor scări interioare cu podest din 

boltișoare de cărămidă cu profile metalice și rampe din beton armat. 

Șarpanta este din lemn ecarisat (cioplit), astereala din scânduri iar învelitoarea din 

tablă. Încălzirea s-a realizat inițial cu sobe. Construcția este dotată cu instalații termice, 

electrice și sanitare. 

Fundațiile sunt din zidărie de piatră și sunt pozate în stratul de pietriș și rar bolovăniș 

cu interspațiile umplute de nisip, cu respectarea prevederilor normativelor în vigoare. 

Interventiile propuse sunt: 

 Inlocuire instalatii electrice 

 Inlocuire instalatii curenti slabi 

 Inlocuire instalatii fluide medicale 

 Refacerea tencuielilor la pereti si tavane, pe zonele unde se fac santuri pentru traseele 

de cabluri aferente instalatiilor electrice curenti tari, curenti slabi si instalatiilor de 

gaze speciale; 

 Aplicare glet pe zonele noi tencuite; 

 Refacerea varuielilor la pereti si tavane; 

 Defacerea placajelor de faianta. Deoarece este necesara trecerea cu traseele de 

instalatii si pe zona placata cu faianta aceasta se va deteriora. Inlocuirea placilor 



deteriorate nu va aduce un aspect tocmai placut si astfel se impune desfacerea 

intregului placaj de faianta; 

 Inlocuirea placajelor de faianta cu placari din pvc mural, antibacterian, special pentru 

spitale. 

 Bugetul total al proiectului este constituit exclusiv din cheltuieli eligibile, defalcate pe 

componente dupa cum urmeaza: 

 -  Componenta A: 737.520,20 lei inclusiv TVA 

 - Componenta B: 9.892.133,95 lei inclusiv TVA 

 Total 10.629.654,15lei, inclusiv TVA 

 Ca urmare a modificării cursului inforeuro de la data elaborării documentației DALI, 

până la data depunerii Cererii de Finanțare rezultă o diferență, în minus, de 3.779lei, 

inclusiv TVA, între valoarea aprobată prin HCL 188/05.11.2021, respectiv 

10.633.433,15lei, inclusiv TVA și valoarea actualizată, respectiv 10.629.654,15lei, 

inlcusiv TVA. 

  

Valoare aprobată 

inițial 

Lei, inclusivTVA 

Valoarea 

actualizată 

Lei, inclusivTVA 

Diferența 

Lei, inclusivTVA 

10.633.433,15 10.629.654,15 3.779 

 Valoarea totală a proiectului este 10.629.654,15lei, inclusiv TVA – 100% 

nerambursabilă 

 

Președinte de ședință,      Contrasemnează, 

  Adrian Țarcă          Secretarul general al municipiului Vatra Dornei 

                         Vasile Turcu 

 


