CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI

TARGU LiPU$

HOTARAREA Nr.4y' /2013
privind aprobarca P/oiectului : ,,Reabilitarea, modemizarea ti dotorea ambulatoriului integrat cu
cqhinete de specialitate din oratTdrgu Ldpuf, jude! Maramuret"
precum 9i aprobarea documentaliilor tehnico-economice, faza S.F./D.A.L.I. ti a
indicatorilor tehnico-economici afercnf i proiectului:
modemizarea
,,Reabilitarea,
i dotarea ambulatoriului integrat cu cdbinete de specialitate
din ora;Tdrgu LdpuS jude! Maram ret"
Consiliul Local al oraqului Tdrgu Lipuq, intrunit in gedinla sa din data de 1 6.10.201 8;
in baza proiectului de hotarere iniliat de primarul ora$ului Targu Lepuf - dl.Mitru LeF;
Av6nd in vedere Nota de fundamentare m. 11875/15.10.2018 intocmita de primarul oraEului
Targu Lepug, privind necesitatea $i oportunitatea realizdrii investitiei ,,Reabilitarea, modernizarea ti
dotarea ambulatoriului integrat cu cabinete de specialitate din oras TArgu Ldpus judet Mardmuret" in
vederea eficieotizarea sistemului de sendtate din orag Targu Lapug;
Analizand Raportul comun nr. 11872/15.10.2018 al Arhitectului ;ef al Oragului Tdrgu Lipuq, al
Compartimentului implementare proiecte $i al Compartimentului financiar-contabil din care rezultd
necesitatea aprobirii depunerii spre finanlare a proiectului de investilii ,,Reabilitarea, modenizarea ti
dotarca ambulatoriului integrat cu cabinete de specidlitate din ota;Tdrgu Ldput, judet Maramuret",
aprobarea documentaliei tehnico-economice, faza S.F/D.A.L.I. 9i a indicatorilor tehnico-economici
aferenli investiliei ,,Reabilitdrea, modetnizarea ti dolarea ambulaloriului integral cu cabinek .le
speci.rlitote di orutTargu Ldpu\ judet Maruh ret":
Avdnd in vedere avizul secretarului ora$ului gi al comisiilor de specialitate;
Tinand cont de prevederile:

- Ghidului solicitantului penfu apelul de prciecte nr. PORI2017/8/8.1/8.1.A,/1/7 regiuni - Axa
pdoritard 8 - Dezvoltarea infrastructruii sanitare qi sociale; Priodtatea de investilii 8.1 - Investi{ii in
infrastructurile sanitare qi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional gi local,
reducand inegalitefle in ceea ce pdvelte starea de sdnatate 9i promovdnd incluziunea sociald prin
imbundtElirea accesului la serviciile sociale, culturale $i de rccreere, precum $i trecerea de la serviciile
institutionale la serviciile prestate de comunitdti; Obiectirul Specific
Cretterea accesiblitdlii
serviciilor de sdnetate, comunitare ;i a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sdrace ;i izolate;
Operafunea
Ambulatorii:
- HGR nr.907/2016 privind aprobarea confinutului-cadru al documentaliei tehnico-economice
aferente investiliilor publice, precum ti a stuctudi ti metodologiei de elaborare a devizului general
pentu obiective de investilii si lucreri de intervenlii, cu modificE.rile $i completdrile ulterioare,
- Legii nr.27312006 privind finanlele publice locale, cu modificdrile $i completdrile ulterioarei
Potrivit prevederilor Legii nr.5212003 privind transparenla decizionala in administralia publicd;
In temeiul prevederilor art.36 alin.(2), lit.,,b", alin.4 lit.,d", art.l l5 alin.(l), lit.,,b" coroborat cu
afi.45 alin.(l), dil.\ Legea M.215/2001 a administratiei publice locale, republicati, cu modificerile qi
completerileulte oare,

8.1

A

HOTARA$TE:

/\!4. - Se aproba Proiectul de investilii.' ,, Reabilitarea, modernizarea ti dotarea ambulatoriului
integrat cu cahinete de specialitarc din orat Targu Ldput jude! Maramure;", propus spre finanlare in
cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni - Axa prioritard 8 - Dezvoltarea
inftastucturii sanitare qi sociale; Prioritatea de investilii 8.1 Investilii in infrastructurile sanitare gi
sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel nalional, regional qi local, reducAnd inegalitdtile in ceea ce
privefte starea de sanitate gi promovAnd incluziunea socialA prin imbundtdtirea accesului la serviciile
sociale, culturale gi de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la seNiciile prestate de

-

comunititri; Obiectivul Specific 8.1 Cretterea accesiblitAlii serviciilor de sanftate, comunitare gi a celor
de nivel secundar, in special pentru zonele sdxace tiizolate; Opera{u ea A - Ambulatofii.
Se aprcbd documentalia tehnico-economice, faza S.F./D.A.L.I. pentru obiectivul de
irvestitie: ,,Reabilitarea, modernizarea ;i dotarea ambulatoriului integrat cu cabinete de specialitate
Maramurep" precum gi indicatorii tebnico-€conomici aferenli,
din oras Tdrgu Ldput
reprezentand valoarea estimative a investiliei, conform Anexei .1, parte integrant?i din prezenta

l!!& -

judel

hottu6xe.

A!tl: -

Cu ducerca la indeplinire a prezentei hottuari se incredinleaze Primarul ora$ului Targu
Ldpu!, in calitate de rcprezentant legal, prin intermediul Compadimentului implementare proiecte.
A44. - Prcz€nta hotdrare se va comunica de cate secrctarul Oragului Tdrgu Lepug in vederea
ducerii sale la indeplinire:
Primarului oragului Tfugu Ldpug;
Biroului adminisfaliei publice locale;
Arhitectului tef;
Compartimentului implementare proiecte;
Compartimennrluijuridic;
Bircului venitu , financiar - contabil;
lnstitutriei Prefectului judelului Maramureg.
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CONTRASEMNEAZA
SECRETAR ORAS.
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