
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
ORASUL VALENII DE MUNTE 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului  

„EXTINDERE CLADIRE PEDIATRIE – SPITAL ORASENESC VALENII DE MUNTE” 
 
 Având în vedere prevederile legale cuprinse în: 

- art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

- art.36 alin.(1), alin.(4) lit.d) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,  
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 
documentatiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investitii finantate din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificarile si 
completarile ulterioare;  

 Vazand expunerea de motive a primarului orasului Valenii de Munte, raportul  întocmit de 
către Serviciul urbanism şi raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 
mediului şi turism; 
 În temeiul prevederilor art.45  din Legea nr.215/2001  privind administraţia publică locală, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
 Consiliul Local al oraşului Vălenii de Munte adopta prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aproba actualizarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului 
„EXTINDERE CLADIRE PEDIATRIE – SPITAL ORASENESC VALENII DE MUNTE”,  
dupa cum urmeaza :  

I. Indicatori economici ( inclusiv TVA) : 
TOTAL 1.273.115,03 lei 

II. Indicatori tehnici : 
- suprafata construita extindere =   120,96 m.p.; 
- suprafata desfasurata extindere = 322,00 m.p.; 
- regim de inaltime : P+1E; 
- spatii functionale. 
Parter : sala de asteptare, 2 cabinete consultatii, 1 cabinet explorari medicale si 

tratamente, scara de acces la etaj si depozit de rufe murdare, grupuri sanitare separate pe sexe, 
camera centrala termica. 

Etaj : 4 saloane a 3 paturi, fiecare cu grup sanitar, loc de joaca pentru pacienti (copii), 
vestiar, depozit rufe curate. 

 
Art.2. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza : primarul, Serviciul buget – finante, 

impozite si taxe locale si Serviciul urbanism. 
Hotararea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, se va publica pe site-ul 

institutiei si se va comunica tuturor celor interesati, de catre Biroul administratie publica locala. 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
Otelea Bogdan - Andrei 

            
 CONTRASEMNEAZA, 

             Secretar – Onoiu Elena – Adina 
VALENII DE MUNTE -29 noiembrie  2018 
NR.________. 
 



ROMANIA 
JUETUL PRAHOVA 
ORASUL VALENII DE MUNTE 
SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI 
NR. __________/________________ 

 
 
 

RAPORT 
 

privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii 
EXTINDERE CLADIRE PEDIATRIE – SPITAL ORASENESC VALENII DE MUNTE 

 
Proiectul de hotărâre pe care îl supunem atenţiei dvs. se referă la aprobarea actualizarii 

indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii extindere cladire pediatrie – Spital 
Orasenesc Valenii De Munte.  

Prezentul raport propus spre aprobare are la baza prevederi ale legislației in vigoare astfel: 
• Legea 273/2006 privind finantele publice locale - art. 44 alin. 1; 
• Hotărârea Guvernului Romaniei nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 
din fonduri publice 

• Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, art. 36 alin. 2 lit. b), art 36 alin 4, lit b), art 
45 alin 1. 

 
 Propunerea prezentata prin prezentul raport urmareste cresterea calitatii si a conditiilor de 
desfasurare a activitatilor si serviciilor medicale din cadrul Orasului Valenii de Munte, prin 
extinderea cladirii « Pediatrie ». 
 In cadrul documentatiei intocmite de SC WARP SERVICES PROVIDERS SRL sunt 
prezentati urmatorii indicatori tehnico-economici aferent realizarii acestei investitii : 
 
 I) indicatori economici (inclusiv TVA) 
  TOTAL : 1.273.115,03 lei 
 
 II) indicatori tehnici : 
  - Suprafata construita extindere = 120,96 mp 
  - suprafata desfasurata extindere = 322 mp 
  - regim de inaltime P+1E 
  - Spatii functionale  
   * Parter : sala de asteptare, 2 cabinete consultatii, 1 cabinet explorari 
medicale si tratamente, scara de acces la etaj si depozit de rufe murdare, grupuri sanitare separate pe 
sexe, camera centrala termica 
   * Etaj : 4 saloane a 3 paturi, fiecare cu grup sanitar, loc de joaca pentru 
pacienti (copii), vestiar, depozit rufe curate 
    
  
 

Față de cele de mai sus, propun Consiliul Local al Orasului Valenii de Munte aprobarea 
prezentului proiect de hotarare. 
 
 
                 

Serviciul Urbanism si 
Amenjarea Teritoriului 

Chiroiu Nicolae 
 
 
 



 
 
 

ROMANIA 
JUETUL PRAHOVA 
ORASUL VALENII DE MUNTE 
PRIMAR 
NR. __________/________________ 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii 
EXTINDERE CLADIRE PEDIATRIE – SPITAL ORASENESC VALENII DE MUNTE 

 
Proiectul de hotărâre pe care îl supunem atenţiei dvs. se referă la aprobarea actualizarii 

indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii extindere cladire pediatrie – Spital 
Orasenesc Valenii De Munte.  

Prezentul raport propus spre aprobare are la baza prevederi ale legislației in vigoare astfel: 
• Legea 273/2006 privind finantele publice locale - art. 44 alin. 1; 
• Hotărârea Guvernului Romaniei nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 
din fonduri publice 

• Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, art. 36 alin. 2 lit. b), art 36 alin 4, lit b), art 
45 alin 1. 

 
 Propunerea prezentata prin prezentul raport urmareste cresterea calitatii si a conditiilor de 
desfasurare a activitatilor si serviciilor medicale din cadrul Orasului Valenii de Munte, prin 
extinderea cladirii « Pediatrie ». 
 In cadrul documentatiei intocmite de SC WARP SERVICES PROVIDERS SRL sunt 
prezentati urmatorii indicatori tehnico-economici aferent realizarii acestei investitii : 
 
 I) indicatori economici (inclusiv TVA) 
  TOTAL : 1.273.115,03 lei 
 
 II) indicatori tehnici : 
  - Suprafata construita extindere = 120,96 mp 
  - suprafata desfasurata extindere = 322 mp 
  - regim de inaltime P+1E 
  - Spatii functionale  
   * Parter : sala de asteptare, 2 cabinete consultatii, 1 cabinet explorari 
medicale si tratamente, scara de acces la etaj si depozit de rufe murdare, grupuri sanitare separate pe 
sexe, camera centrala termica 
   * Etaj : 4 saloane a 3 paturi, fiecare cu grup sanitar, loc de joaca pentru 
pacienti (copii), vestiar, depozit rufe curate 
     
 

Față de cele de mai sus, propun Consiliul Local al Orasului Valenii de Munte aprobarea 
prezentului proiect de hotarare. 
 

 
Primar 

Florin Constantin 
 
 


