ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A Nr. ______/2014
pentru modificarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investiţii
„Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului Judeţean de Urgenţă VasluiCONSTRUIRE SCARĂ EXTERIOARĂ”,
aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 178/2013

având în vedere:
- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui;
- scrisoarea de notificare nr. 23.103/OI/10.12.2013 a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională
Nord – Est Piatra Neamţ, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional
Regional 2007-2013, înregistrată la Consiliul Judeţean Vaslui sub nr.12.120/11.12.2013;
- prevederile Ghidului Solicitantului pentru PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 20072013, Axa prioritara 3- „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie
3.1 – „Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”;
- avizul Consiliului tehnico - economic din cadrul Consiliului judeţean Vaslui nr. 13 din
17.12.2013;
- dispoziţiile art.44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Instrucţiunii Autorităţii de Management a Programului Operaţional Regional
nr.92/2012;
in temeiul dispoziţiilor art.91 alin.(1) lit.b), alin (3) lit.f) si ale art. 97 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

Consiliul judeţean Vaslui

HOTĂRĂŞTE:

Articol unic- Indicatorii tehnico- economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea,
modernizarea şi echiparea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui-CONSTRUIRE SCARĂ
EXTERIOARĂ”, prevăzuţi în Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 178/2013, se

modifică şi se înlocuiesc cu indicatorii tehnico- economici prevăzuţi în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Vaslui, ____ ianuarie 2014

P R E Ş E D I N T E,
Dumitru BUZATU

Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana- Elena Ursulescu

Anexă la Hotărârea nr. ______/2014

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI
ai obiectivului de investiţii
„Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului Judeţean de
Urgenţă Vaslui- CONSTRUIRE SCARĂ EXTERIOARĂ”

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI, inclusiv TVA
Din care lucrari de construcţii- montaj, inclusiv TVA

4.034.103,96 lei
3.568.337,63 lei

Durata de realizare a investiţiei

13 luni;

Suprafaţa contruită (Sc)

114,65 mp

Suprafaţa desfăşurată (Sd)

644,10 mp

Surse de finanţare:
- 2.765.313,20 lei - de la Uniunea Europeană, prin Programul Operaţional
Regional 2007-2013;
- 1.203.724,56 lei - de la bugetul de stat, prin Programul Operaţional Regional
2007-2013;
- 65.066,20 lei- din bugetul propriu al judeţului Vaslui.

România
Judeţul Vaslui
Consiliul Judeţean
Preşedinte

EXPUNERE DE MOTIVE
privind proiectul de hotărâre pentru modificarea indicatorilor tehnico- economici ai
obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului Judeţean
de Urgenţă Vaslui-CONSTRUIRE SCARĂ EXTERIOARĂ”,
aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 178/2013
DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI,
Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Vaslui implementează, în perioada 10.12.201009.12.2014, proiectul „Reabilitarea, Modernizarea şi Echiparea Spitalului Judeţean de
Urgenţă Vaslui”, cod SMIS 11623, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013.
Lucrările de reabilitare şi modernizare a corpurilor de cladire A, B şi C se desfăşoară în
conformitate cu proiectul tehnic elaborat de S.C. T.D.D. Concept Studio S.R.L din Iaşi şi sunt
într-un stadiu avansat de execuţie, la data de 31.12.2013, procentul de realizare fiind de
83,37 %.
In urma controlului efectuat de ISU Vaslui în luna februarie 2013, s-a constatat că proiectul în
curs de execuţie, avizat iniţial de ISU Vaslui, nu respectă cerinţele în vigoare privind
asigurarea fluxurilor de evacuare a persoanelor care nu se pot evacua singure, asigurarea
timpilor de evacuare şi a lungimii maxime a căilor de evacuare pentru construcţiile spitaliceşti,
stabilite potrivit normativelor P118/99 şi NP 015/97. In consecinţă, a fost necesară revizuirea
proiectului tehnic nr. 19/2010, în conformitate cu prevederile Instrucţiunii 92/31.08.2012 a
Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Regional, cap. III, art. 15 pct.b).
Capitolul III al instrucţiunii amintite se referă la revizuirea proiectului tehnic de execuţie fără
rezilierea contractului de lucrări, urmată de încheierea unui act adiţional la contractul de
lucrări/contract de lucrări suplimentare; art. 15 pct.b) prevede posibilitatea realizării unor
lucrări suplimentare, absolut necesare pentru buna implementare a contractului de finanţare,
care nu sunt de natura lucrărilor imprevizibile, ci de natura modificărilor de soluţii tehnice ale
proiectului de execuţie, care pot fi separate de lucrările prevăzute a se executa iniţial. In
aceste condiţii, prevederile amintite ale Instrucţiunii 92/2012 permit încheierea unui nou
contract de lucrări, în urma derulării unei noi proceduri de achiziţie şi decontarea acestor
lucrări din economiile înregistrate la linia bugetară de construcţii din bugetul proiectului.
Proiectul tehnic a fost revizuit în luna iulie 2013 de către S.C. T.D.D. Concept Studio S.R.L
Iaşi (proiectantul iniţial), care a propus suplimentarea
proiectului tehnic cu măsuri
compensatorii specifice situaţiilor de urgenţă în caz de incendiu.
În urma avizării proiectului tehnic revizuit şi a modificării contractului de finanţare prin actul
adiţional nr. 2/16.10.2013, a fost lansată procedura de atribuire a contractului de execuţie
lucrări scară exterioară suplimentară, prin anunţul de participare nr.146767/25.09.2013. In
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perioada de elaborare a ofertelor, au fost constatate deficienţe ale proiectului tehnic, a
căror remediere ar fi condus la modificarea listelor de cantităţi deja publicate
(arhitectură, rezistenţă şi instalaţii) prin adăugarea de noi articole de lucrări,
adăugarea unor noi planşe (desene) în proiectul tehnic, precum şi la majorarea valorii
estimate a contractului. Ca urmare a celor constatate, a fost necesară anularea procedurii
de atribuire, în conformitate cu prevederile art. 209, alin. (1) lit. c) din OUG nr. 34/2006 cu
modificările şi completările ulterioare şi o nouă revizuire a proiectului tehnic.
Proiectul tehnic revizuit (Revizia II) a fost depus şi avizat de ADR Nord-Est, în calitate de
Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, prin scrisoarea de
notificare nr. 23.103/OI/10.12.2013, înregistrată la Consiliul Judeţean Vaslui sub
nr.12.120/11.12.2013.
Modificările survenite în proiectul tehnic revizuit-II, faţă de proiectul tehnic revizuit-I sunt
următoarele:
• pentru specialitatea arhitectură au fost suplimentate/adăugate unele articole de lucrări,
referitoare la situaţiile de urgenţă în caz de incendiu;
• pentru specialitatea structură au fost adăugate lucrările (planşă şi cantităţi de lucrări)
referitoare la zona de cuplare a scării noi propuse cu Corpul C al spitalului;
• pentru specialitatea instalaţii au fost adăugate lucrări referitoare la devierea reţelei de
canalizare din zona aferentă noilor lucrări de construcţie pentru scară (planşă şi
cantităţi de lucrări) şi desfumarea casei de scară interioare dintre axele G-I si V-VII.
Principalii indicatori tehnico- economici revizuiţi ai obiectivului de investiţie „Reabilitarea,
modernizarea şi echiparea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui-CONSTRUIRE SCARĂ
EXTERIOARĂ” sunt prezentaţi în anexa la proiectul de hotărâre supus dezbaterii. Valoarea
devizului general al proiectului tehnic revizuit II, care conţine măsurile compensatorii din
prima versiune, completate cu măsurile menţionate mai sus, este de 4.034.103,96 lei inclusiv
TVA, din care lucrări de construcţii-montaj 3.568.337,63 lei, inclusiv TVA.
In vederea asigurării resurselor financiare pentru execuţia lucrărilor suplimentare în cadrul
cheltuielilor eligibile ale proiectului (conform devizului general revizuit), a fost depusă la ADR
Nord-Est solicitarea de modificare a contractului de finanţare, nr. 12.615/18.12.2013, aflată în
proces de verificare. Modificările se referă la realocarea sumei de 610.183,64 lei între liniile
bugetare (fără modificarea valorii totale a proiectului) şi majorarea perioadei de implementare
a proiectului (pentru asigurarea duratei de execuţie necesare).
Prin avizul nr. 13/17.12.2013, Consiliul tehnico-economic din cadrul Consiliului judeţean
Vaslui avizează lucrările prevazute in proiectul tehnic revizuit.
Având în vedere cele prezentate mai sus, va rog să aprobaţi proiectul de hotărâre propus, în
forma prezentată.

PREŞEDINTE,
Dumitru BUZATU
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