
ROMÂNIA                           PROIECT,                                        

JUDEŢUL GORJ                                                                             Avizat pentru legalitate, 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ                                               Secretar general al judeţului, 

                                                                                                  Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 

,,Reabilitarea și modernizarea Secției Neurologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență 

Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18” 

 

  

Consiliul Judeţean Gorj: 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate întocmit de Direcţia tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice 

și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj; 

- Avizul nr. 19/2022 al Comisiei Tehnico-Economice, constituită la nivelul Consiliului Județean 

Gorj, emis pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea și modernizarea Secției Neurologie din 

cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică; 

- Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanţe; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială; 

- Prevederile art. 44 şi 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 173, alin. (3), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

În temeiul art. 182, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ: 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 

,,Reabilitarea și modernizarea Secției Neurologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență 

Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

(2) Valoarea totală a obiectivului de investiţie prevăzut la alin. (1) este de 3.809.181,02 lei 

(inclusiv T.V.A.), din care valoare construcţii şi montaj 3.132.289,44 lei (inclusiv T.V.A.). 

(3) Durata estimată de execuție este de 5 luni. 

Art. 2 Prezenta hotărâre se va transmite compartimentelor de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Gorj, Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu și Instituției 

Prefectului – Județul Gorj. 

 

 

 

  PREŞEDINTE,                                             CONTRASEMNEAZĂ:  

      Cosmin-Mihai Popescu                                       SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                               Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 
Nr.____________ 

Adoptată în ședința din ______ 2022 

cu un număr de ______ voturi din  

           totalul numărului de consilieri. 



 

ROMÂNIA                          Anexa  

JUDEŢUL GORJ                                         la Proiectul de Hotărâre nr. _____ din 28.10.2022 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

 

 

 

 

INDICATORI 

 tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 

,,Reabilitarea și modernizarea Secției Neurologie din cadrul Spitalului Județean de 

Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18” 

 

 

 

 

1. Indicatori maximali  

 Valoarea totală (inclusiv T.V.A.) 3.809.181,,02 lei 

 Valoarea totală (fără T.V.A.)  3.206.413,67 lei 

  din care:  

  construcții-montaj (C+M – inclusiv T.V.A.) 3.132.289,44 lei 

  construcții-montaj (C+M – fără T.V.A.)  2.632.176,00 lei 

2. Indicatori minimali  

          - aria construită amenajată etaj 1 1560,45 mp 

          - instalație detecție, semnalizare și alarmare incendiu 1 buc. 

 

3. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare 

 - Nu este cazul  

4. Durata estimată de execuție 5 luni 

 

 

  

 

 

        Preşedinte, 

      Cosmin-Mihai Popescu 

                 Contrasemnează: 

              Secretarul Judeţului, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A          

JUDEŢUL GORJ           

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitarea și modernizarea Secției Neurologie din cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18” 

 

În conformitate cu prevederile art. 173, alin. (3), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, în exercitarea atribuțiilor privind dezvoltarea economico-socială a județului, consiliul 

județean aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiții de interes județean. 

De asemenea, documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare 

se asigură integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă de către autorităţile deliberative, 

potrivit art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Prin bugetul propriu al Judeţului Gorj pentru anul 2022, au fost alocate fondurile necesare pentru 

achiziționarea serviciilor de proiectare (faza D.A.L.I.), achitarea avizelor și a acordurilor în vederea 

realizării obiectivului de investiţie ,,Reabilitarea și modernizarea Secției Neurologie din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”. 

În cursul acestui an, au fost contractate serviciile de elaborare a documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.), prin care se propune reabilitarea și modernizarea Secției Neurologie 

din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu.  

Documentația tehnico-economică elaborată cuprinde, ca elemente tehnico-economice structurale, 

valoarea totală a investiţiei, durata estimată de execuție a obiectivului de investiție şi categoriile de lucrări, 

fiind supusă, spre analiză, Comisiei Tehnico-Economice constituită la nivelul Consiliului Judeţean Gorj, 

obţinându-se avizul favorabil nr. 19/2022, indicatorii tehnico-economici principali fiind prevăzuţi în 

anexa la proiectul de hotărâre. 

Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu este o unitate medicală reprezentativă pentru județul Gorj, 

deoarece asigură asistență medicală curentă și de urgență, având organizate toate specialitățile medicale.  

În ultimii ani, s-au realizat multiple reabilitări și modernizări în cadrul spitalului, excepție făcând 

unele secții, printre care se regăsește și Secția de Neurologie, amplasată la etajul I al clădirii principale, 

având un specific deosebit deoarece o mare parte din bolnavii internați aici nu se pot deplasa. 

Lucrările sunt necesare în vederea creării unor condiții bune pentru desfășurarea activității 

medicale și asigurarea unui climat cât mai proprice pentru bolnavii cu afecțiuni neurologice, precum și 

evitarea aparițiilor unor infecții nozocomiale în această secție. 

În cadrul lucrărilor de reabilitare și modernizare, se va înlocui și instalația electrică, se va monta 

instalație de detecție, semnalizare și alarmare incendii, se vor înlocui coloanele de apă și canalizare, acolo 

unde se impune acest lucru, se va realiza instalația sanitată și instalația de încălzire și se vor monta aparate 

de aer condiționat. 

Prin documentația tehnico-economică elaborată, se propune reabilitarea și modernizarea Secției 

Neurologie, respectiv executarea următoarele lucrări: 

- desfacerea placajelor din faianță și gresie în sălile de mese, grupuri sanitare și saloane, inclusiv 

desfacerea covorului PVC și arsul cu lampa a vopselei de pe pereți și tavene; 

- înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie din PVC cu geam termoizolant: tripan 44 mm, spațiu aer-

aer 16 mm, 4S-Float4-LowE4, toc 64 mm cu 5 camere, cercevea cu 5 camere, distanțier din aluminiu, 

oscilobatant și plase pentru insecte, iar pe jumătate de geam se va monta folie reflezivă; 



- crearea de grupuri sanitare la fiecare salon, acolo unde există posibilitatea racordării la coloane de apă 

și canalizare, echipate corespunzător, cu excepția a două saloane în care vor fi internați bolnavi ce nu 

se pot deplasa singuri; 

- reparații tencuieli, glet la pereți și tavane, zugrăveli lavabile, turnare șapă autonivelatoare și montare 

covor și tapet PVC antistatic și antibacterian în saloane și holuri; 

- demontare mână curentă existentă și montarea uneia noi din inox pe ambele părți ale holurilor 

principale; 

- în grupurile sanitare se vor monta obiecte sanitare (WC cu rezervor, lavoar cu picior, din porțelan, 

etajeră, port prosop, port hârtie, oglindă, rigole, baterii de duș), pardoselile se vor placa cu gresie (fără 

rosturi),  pereții se vor placa cu faianță montată fără rosturi cu o înălțime de 2,1 m, iar tavanul și restul 

pereților se vor finisa cu glet și zugrăveli lavabile antibacteriene; 

- amenajarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilități, dotat cu WC cu rezervor și bare de 

susținere, lavoar cu picior, din porțelan și bare de susținere, etajeră, port prosop, port hârtie, oglindă, 

rigole și bare de susținere, baterii de duș si lărgirea  ușilor de acces în aceste grupuri sanitare; 

- realizarea hidroizolației la pardoselile grupurilor sanitare; 

- montarea de gratii la geamurile din saloane și rezerve; 

- montarea de  ventilatoare electrice în grupurile sanitare de la saloane; 

- înlocuirea instalației electrice, prevederea de corpuri de iluminat cu led, prize cu contact de protecție, 

întrerupătoare și comutatoare, lămpi iluminat de evacuare (acolo unde se impune), circuit separat 

pentru prizele aferente aerului condiționat; 

- legarea  la împământare a tuturor prizelor; 

- montarea de uși rezistente la foc, conform scenariului de securitate la incendiu; 

- montarea unor  protecții din lemn (bandouri) cu lățimea de minim 20 cm, la înălțimea de 0,8 – 1 m, la 

saloane, rezerve etc., pe laturile unde sunt amplasate paturile; 

- vopsitorii la  conductele de instalații; 

- reabilitarea instalației termice (înlocuirea corpurilor de încălzire, distribuție și montare robineți 

termostatați); 

- montare glafuri din PVC la interior și din metal, la exterior; 

- înlocuirea coloanelor de apă caldă menajeră, apă rece, canalizare și termice de la subsol, până la etajul 

I inclusiv, inclusiv racordarea obiectelor sanitare (de la parter până la etajul 1 inclusiv) în saloanele și 

grupurile sanitare aferente zonei din spital în care au fost internați bolnavi Covid 19; 

- demolarea și refacerea măștilor din rigips pe traseele coloanelor ce se înlocuiesc; 

- realizarea unui sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu și legarea acestuia la centrala cu 

4 bucle aflată la etajul II; 

- montarea de aparate de aer condiționat în toate încăperile, excepție făcând camerele în care sunt aparate 

de aer condiționat noi; 

- montare de măști cu sertar/sertare la lavoarele din sala de mese; 

- placarea cu faianță a pereților din saloane, în dreptul lavoarelor etc.  
 

Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitarea și 

modernizarea Secției Neurologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. 

Progresului, nr. 18”, sunt: 

 

1. Indicatori maximali  

 Valoarea totală (inclusiv T.V.A.) 3.809.181,,02 lei 

 Valoarea totală (fără T.V.A.)  3.206.413,67 lei 

  din care:  

  construcții-montaj (C+M – inclusiv T.V.A.) 3.132.289,44 lei 

  construcții-montaj (C+M – fără T.V.A.)  2.632.176,00 lei 



2. Indicatori minimali  

          - aria construită amenajată etaj 1 1560,45 mp 

          - instalație detecție, semnalizare și alarmare incendiu 1 buc. 

 

3. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare 

 - Nu este cazul  

4. Durata estimată de execuție 5 luni 

 

Valoarea totală a lucrărilor, precum şi celelalte cheltuieli necesare pentru realizarea obiectivului 

de investiţie ,,Reabilitarea și modernizarea Secției Neurologie din cadrul Spitalului Județean de 

Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”, se regăsesc în devizul general estimativ. 

Faţă de motivele expuse, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitarea și modernizarea Secției Neurologie din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18” este legal şi oportun, drept pentru 

care propun aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 

 

 

INIȚIATOR PROIECT 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A          

JUDEŢUL GORJ           

CONSILIUL JUDEŢEAN  

DIRECȚIA TEHNICĂ, INVESTIȚII, 

INFRASTRUCTURĂ DRUMURI PUBLICE 

ȘI TRANSPORT PUBLIC JUDEȚEAN 

 

 

 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitarea și modernizarea Secției Neurologie  

din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18” 

 

 

Temeiul legal avut în vedere la promovarea proiectului de hotărâre îl constituie: 

- prevederile art. 173, alin. (3), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora, 

în exercitarea atribuţiilor privind dezvoltarea economico-socială a judeţului, consiliul judeţean aprobă 

documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de interes judeţean. 

- prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, aprobată cu 

modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora, documentaţiile tehnico-economice ale 

obiectivelor de investiţii noi a căror finanţare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, 

se aprobă de către autorităţile deliberative. 

Prin bugetul propriu al Judeţului Gorj pentru anul 2022, au fost alocate fondurile necesare pentru 

achiziționarea serviciilor de proiectare (faza D.A.L.I.), achitarea avizelor și a acordurilor în vederea 

realizării obiectivului de investiţie ,,Reabilitarea și modernizarea Secției Neurologie din cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”. 

Documentația tehnico-economică elaborată cuprinde, ca elemente tehnico-economice structurale, 

valoarea totală a investiţiei, durata estimată de execuție a obiectivului de investiție şi categoriile de lucrări, 

fiind supusă, spre analiză, Comisiei Tehnico-Economice constituită la nivelul Consiliului Judeţean Gorj, 

obţinându-se avizul favorabil nr. 19/2022, indicatorii tehnico-economici principali fiind prevăzuţi în 

anexa la proiectul de hotărâre. 

 

Descrierea investiţiei 

Situaţia existentă a obiectivului de investiţie 

Obiectivul studiat este amplasat în judeţul Gorj, Municipiul Târgu-Jiu, strada Progresului, nr.18. 

Terenul de amplasament este intravilan, are suprafața de 17705 mp, formă neregulată în plan și aparține 

Județului Gorj. 

Obiectivul este situat într-o zonă locuibilă, cu destinația conform PUG de instituții publice-servicii. 

Accesul se face din str. Progresului, pe aleile carosabile existente. 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu este o unitate medicală reprezentativă pentru judetul Gorj 

deoarece asigură asistenţă medicală curentă şi de urgenţă, având organizate toat specialităţile medicale. 

În ultimii ani a crescut adresabilitatea pentru secţiile din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă, cât şi 

pentru Ambulatoriul integrat. Prin investiţiile care au fost făcute, a crescut gradul de confort al bolnavilor 

internaţi, s-a mărit numărul și tipul investigaţiilor medicale datorită faptului că a fost achiziţionată 

aparatură medicală de ultimă generaţie. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu - Jiu funcţionează în trei locaţii 

şi anume: Spitalul nr.1 din str. A. I. Cuza, Spitalul nr. 2 din str. Tudor Vladimirescu şi Spitalul nr. 3 

(clădire centrală cu Ambulatoriu integrat) din str. Progresului. 

Spitalul Judeţean, situat în str. Progresului, nr. 18, funcţionează ca unitate sanitară compusă dintr-



un grup de clădiri S+P+5, sistem constructiv din diafragme, stâlpi şi cadre cu învelitoare din ţiglă, construit 

în anii 1976, care cuprinde: 

- secţiile Pediatrie, Gastroenterologie, Medicala, Cardiologie, Endocrinologie, Neurologie, 

Obstetrica - Ginecologie, Neonatologie, Bloc operator, ATI, Laborator, Cabinete medicale de specialitate 

în cadrul Ambulatoriului integrat al spitalului; 

- anexe - centrală termică, staţie oxigen, grup electrogen, staţie apă, grup gospodăresc. 

În ultimii ani s-au realizat multiple reabilitări și modernizări în cadrul spitalului, excepție făcând 

unele secții, printre excepții numărându-se și Secția de Neurologie care este situată la etajul I al clădirii 

principale, având un specific deosebit deoarece o mare parte din bolnavii internați aici nu se pot deplasa. 

Situația existentă la Secția Neurologie, se prezintă astfel:  

- ferestrele existente au tâmplăria din pvc, însă prezintă defecțiuni de funcționare și nu prezintă 

etanșeitate, permițând pătrunderea apei în saloane când plouă;  

- pardoselile existente sunt din mozaic și covor PVC, cu scafe de 10 cm deteriorat și dezlipit pe alocuri, 

nepermițând efectuarea unei igienizări corespunzătoare;  

- pereții sunt vopsiți cu vopsea în ulei de culoare albă;  

- instalația electrică este veche, montată aparent/îngropat, corpurile de iluminat sunt de tip fluorescent 

și globuri;  

- corpurile de încălzit sunt vechi, masive, din fontă și oțel;  

- gresia și faianța din băi este montată cu rosturi;  

- obiectele sanitare (lavoare, WC- uri, etajere, oglinzi etc) sunt deteriorate și prezintă rugină, au 

armăturile cu defecțiuni;  

- pervazul ferestrelor este turnat din beton mozaicat pe 90% din suprafața lor, iar restul este placat cu 

faianță cu rosturi;  

- instalațiile sanitare, termice și electrice sunt vechi și prezintă avarii repetate. 

Starea generală a structurii de rezistență a clădirii este bună, nu se observă degradări de tipul 

fisurilor înclinate, al deformațiilor sau al dislocărilor elementelor construcției. 

 

 Descrierea lucrărilor de  bază    

Se va păstra structura organizatorică a secției de neurologie, cu 90 paturi distribuite în 8 rezerve, 

13 saloane bolnavi și două saloane de recuperare. Se va amenajeaza suplimentar un salon izolator cu 2 

paturi, la capatul coridorului 1. 

Prin documentația tehnico-economică elaborată, s-au propus două  variante de intervenții, 

respectiv:  

a) soluția minimală, ce constă în: 

- desfacerea covorului PVC și arsul cu lampa a vopselei de pe pereți și tavane; 

- desfacerea placajelor din faianță și gresie în sălile de mese, grupuri sanitare și saloane (în dreptul 

lavoarelor); 

- înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie din PVC cu geam termoizolant: tripan 44 mm, spațiu aer-

aer 16 mm, 4S-Float4-LowE4, toc 64 mm cu 5 camere, cercevea cu 5 camere, distanțier din aluminiu, 

oscilobatant și plase pentru insecte, iar pe jumătate de geam se va monta folie reflezivă pentru 

ferestrele existente pe fațada din partea de Sud;  

- crearea de grupuri sanitare la fiecare salon, acolo unde există posibilitatea racordării la coloanele de 

apă și canalizare, echipate corespunzător, cu excepția a două saloane în care vor fi internați bolnavi 

ce nu se pot deplasa singuri; 

- reparații tencuieli, glet la pereți și tavane, inclusiv zugrăveli lavabile; 

- șapă autonivelatoare și montarea de covor PVC antistatic și antibacterian în saloane și pe holuri, 

montare tapet din PVC pe holuri (de comun acord cu beneficiarul investiției); 

- demontare mână curentă existentă și montare mână curentă din inox pe ambele părți pe holurile 



principale, reparații și vopsitorii mână curentă balcon; 

- montarea gresiei fără rosturi pe balcon, inclusiv reparații tencuieli și zugrăveli; 

- reabilitarea instalației sanitare și înlocuirea tuturor obiectelor sanitare din saloane; 

- în grupurile sanitare se vor monta obiecte sanitare (WC cu rezervor, lavoar cu picior, din porțelan, 

etajeră, port prosop, port hârtie, oglindă, rigole, baterii de duș), pardoselile se vor placa cu gresie (fără 

rosturi),  pereții se vor placa cu faianță montată fără rosturi cu o înălțime de 2,1 m, iar tavanul și restul 

pereților se vor finisa cu glet și zugrăveli lavabile antibacteriene; 

- la grupurile sanitare de la cadrele medicale se vor monta WC cu rezervor, lavoar cu picior, din 

porțelan, etajeră, port prosop, port hârtie, oglindă, baterii de duș și se vor amenaja cabine de duș cu 

rigole și panouri din sticlă cu grosimea de minim 5 mm; 

- amenajarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilități, dotat cu WC cu rezervor și bare de 

susținere, lavoar cu picior, din porțelan și bare de susținere, etajeră, port prosop, port hârtie, oglindă, 

rigole și bare de susținere, baterii de duș si lărgirea  ușilor de acces în aceste grupuri sanitare; 

- montarea de  ventilatoare electrice în grupurile sanitare de la saloane; 

- realizarea hidroizolației la pardoselile grupurilor sanitare; 

- montarea de gratii la geamurile din saloane și rezerve; 

- înlocuirea instalației electrice, prevederea de corpuri de iluminat cu led, prize cu contact de protecție, 

întrerupătoare și comutatoare, lămpi iluminat de evacuare (acolo unde se impune), circuit separat 

pentru prizele aferente aerului condiționat; 

- legarea  la împământare a tuturor prizelor; 

- montarea de uși rezistente la foc, conform scenariului de securitate la incendiu; 

- montarea unor  protecții din lemn (bandouri) cu lățimea de minim 20 cm, la înălțimea de 0,8 – 1 m, 

la saloane, rezerve etc., pe laturile unde sunt amplasate paturile; 

- vopsitorii la  conductele de instalații; 

- reabilitarea instalației termice (înlocuirea corpurilor de încălzire, distribuție și montare robineți 

termostatați); 

- montare glafuri din PVC la interior și din metal, la exterior; 

- înlocuirea coloanelor de apă caldă menajeră, apă rece, canalizare și termice de la subsol, până la etajul 

I inclusiv, inclusiv racordarea obiectelor sanitare (de la parter până la etajul 1 inclusiv) în saloanele 

și grupurile sanitare aferente zonei din spital în care au fost internați bolnavi Covid 19; 

- demolarea și refacerea măștilor din rigips pe traseele coloanelor ce se înlocuiesc; 

- desființarea ferestrei din magazia de materiale sanitare de lângă casa scării secundară din capătul 

secției și montarea unui sistem de ventilație în încăpere; 

- realizarea unui sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu și legarea acestuia la centrala 

cu 4 bucle aflată la etajul II; 

- montarea de aparate de aer condiționat în toate încăperile, excepție făcând camerele în care sunt 

aparate de aer condiționat noi; 

- montare de măști cu sertar/sertare la lavoarele din bucătărie; 

- placarea cu faianță a pereților din saloane în dreptul lavoarelor etc. 

b) solutia maximală, ce constă în: 

- toate măsurile propuse la soluţia minimală; 

- reabilitarea termică a clădirii. 

Selectarea și justificarea scenariului/ opțiunii optim(e) recomandate 

   Se recomandă alegerea variantei minimale. 

În varianta maximală se adaugă costuri suplimentare privind reabilitarea termică a clădirii.

 Soluția aleasă este bună și din punct de vedere tehnic deoarece oferă o rezolvare optimă a fluxurilor 

necesare, în condițiile unor modificări minime aduse clădirii existente. 

 



La documentația tehnico-economică elaborată, s-au obținut următoarele avize și acorduri de 

principiu: 

- Clasarea notificării - Agenția pentru Protecția Mediului Gorj nr. 7635/10.08.2022; 

- Aviz nr. 61/Z/08.08.2022 eliberat de Direcția Județeană pentru Cultură Gorj; 

- Notificare nr. 18368/05.09.2022 eliberată de Direcția de Sănătate Publică Gorj; 

- Aviz de securitate la incendiu nr. 71/22/SU-GJ din 05.10.2022 eliberat de Inspectoratul pentru Situații 

de Urgență ,,Lt. Col. Dumitru Petrescu” al Județului Gorj.  

În conformitate cu documentaţia tehnică elaborată pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitarea și 

modernizarea Secției Neurologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. 

Progresului, nr. 18”, au rezultat următoarele elemente caracteristice:  

 

1. Indicatori maximali  

 Valoarea totală (inclusiv T.V.A.) 3.809.181,,02 lei 

 Valoarea totală (fără T.V.A.)  3.206.413,67 lei 

  din care:  

  construcții-montaj (C+M – inclusiv T.V.A.) 3.132.289,44 lei 

  construcții-montaj (C+M – fără T.V.A.)  2.632.176,00 lei 

2. Indicatori minimali  

          - aria construită amenajată etaj 1 1560,45 mp 

          - instalație detecție, semnalizare și alarmare incendiu 1 buc 

 

3. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare 

 - Nu este cazul  

4. Durata estimată de execuție 5 luni 

 

Valoarea totală a lucrărilor, precum şi celelalte cheltuieli necesare pentru realizarea obiectivului 

de investiţie ,,Reabilitarea și modernizarea Secției Neurologie din cadrul Spitalului Județean de 

Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”, se regăsesc în devizul general estimativ. 

Apreciem că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, astfel încât, propunem spre 

adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţie ,,Reabilitarea și modernizarea Secției Neurologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență 

Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”.  
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