
 

                ROMÂNIA 

       JUDEȚUL BOTOȘANI 

      COMUNA ROMÂNEȘTI                                                                           PROIECT 

                  P R I M A R, 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice în faza Proiect Tehnic şi actualizării Devizului 

general pentru obiectivul de investiţii  „DISPENSAR UMAN  IN LOCALITATEA ROMANEȘTI, 

JUDEȚUL BOTOȘANI” 

Consiliul Local al comunei Româneşti ,judeţul Botoşani , întrunit în şedinţă ordinară în data de  24.08.2020; 

 având în vedere referatul de aprobare nr. 3743/11.08.2020 al domnului ing. Dumitru Buzoianu , primar al 

comunei Româneşti , judeţul Botoşani; 

având în vedere referatul de specialitate nr. 3789/13.08.2020  

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

modificările şi completările ulterioare  , ale art. 1 2 9  alin. (4) lit. (d) din O . U . G . n r . 5 7 /2019 privind 

Codul Administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 10 , alin.(4) , lit (b) şi (c) din   

Hotărârea de Guvern  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

    În temeiul  art. 1 2 9  alin. (1) ,  ( 2 )  lit. (b) şi art 139 din O . U . G . n r . 5 7 /2019 privind Codul 

Administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art. 1.- Se aprobă documentaţia tehnico-economică în faza Proiect Tehnic  pentru obiectivul de 

investiţii „DISPENSAR UMAN  IN LOCALITATEA ROMANEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI”,  

având principalii indicatori tehnico –economici  prezentaţi în anexa nr. 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art. 2.- Se aprobă actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţii „DISPENSAR 

UMAN  IN LOCALITATEA ROMANEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI”,  conform  anexei nr. 2 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.3.-  Secretarul  Comunei  Romanești  comunică  prezenta  hotărâre  instituţiilor  şi  persoanelor 

interesate. 

R I M A R, 

Ing.BUZOIANU DUMITRU 

 

 

 

Romanești  14.08. 2020 

Nr. 40. 

 

 



             

 

                 ROMÂNIA 

       JUDEȚUL BOTOȘANI                                                               Anexa nr 1 la Proiectul  

    COMUNEI ROMÂNEȘTI                                                          de Hotărâre nr. 40/14 .08. 2020    
 

 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI  

pentru obiectivul de investiţii  

„DISPENSAR UMAN  IN LOCALITATEA ROMANEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI” 
 

1. Valoarea totală a investiţiei , inclusiv TVA   

Valoarea totală a investiţiei este de 1.167.147,79 lei inclusiv TVA 

              Valoarea C+M a investiţiei este de 990.213,66 lei inclusiv TVA 

 

2. Durata de realizare a investiţiei  

 Durata de realizare a investiţiei este de 18 luni. 

 

       3.    Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice) 

- regim de inaltime demisol(parţial)+parter; 

- suprafata desfaşurată construită propusă = 191,50 mp; 

- suprafata construită propusă = 139,20 mp; 

- inaltimea cladirii = 5,45 m ; 

-Suprafaţa utilă propusă= 152,35 mp compusă din: 

- două cabinet medicale (cabinet medic de familie =12,65 mp  şi cabinet  stomatologic= 16,50 mp); 

- sală  tratamente=12,00 mp; 

- sală fişe pacienţi=5,90 mp; 

- spatiu sterilizare=3,60 mp; 

-vestiar personal=3,00 mp; 

-hol=5,40 mp; 

- grup sanitar personal=2,80 mp; 

-sală materiale curăţenie=5,05 mp;  

-hol=2,15 mp; 

-cameră deşeuri infecţioase=3,05 mp;  

- grup sanitar pacienţi bărbaţi=2,80 mp; 

- grup sanitar pacienţi femei=2,80 mp;  

- grup sanitar persoane cu dizabilitati =5,35 mp;  

-sală de aşteptare=24,10 mp; 

- centrala termica la demisol=25,30 mp; 

-magazie la demisol =17,55 mp; 

- rampa persoane cu dizabilitati ; 

- scari de acces; 

-carosabil (pacare)=405,95 mp; 

- trotuare din beton dispuse perimetral=92,60 mp; 

- imprejmuire pe latura dinspre DN24C=17,16 ml 

 

 

Iniţiator proiect  

Primar  

Ing. Dumitru Buzoianu 


