
ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
CONSILIUL LOCAL 
COMUNA IVEŞTI

H O T Ă R Â R E A  Nr.  31

din  11.08.2020

privind:  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  obiectivul  de  investiție
“CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN”, în comuna Ivești, județul Galați.

Inițiator: Dl Hamza Cornel, Primarul comunei Iveşti, județul Galați;
Nr. de înregistrare și data depunerii proiectului:  4918 din 05.08.2020

Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data de
11.08.2020;

Având în vedere Expunerea de motive a d-lui Hamza Cornel, Primarul comunei Iveşti,
judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr.4918 din 05.08.2020;

Având în vedere Raportul  de specialitate întocmit   de compartimentul  de resort  din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi, înregistrat sub nr.
4920 din 05.08.2020;

Având  în  vedere  raportul  de  avizare  al  Comisiei  nr.1,  pentru  agricultură,  activităţi
economico-financiare ;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei nr. 2, pentru amenajarea teritoriului şi
urbanism, protecţia mediului şi turism;

Având  în  vedere  Studiul  de  fezabilitate  pentru  realizarea  obiectivului  de  investitii
“CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN”, în comuna Ivești, județul Galați, nr.59/2020, întocmit
de S.C.STRUCTI PUNCT S.R.L. Iași;

Având  în  vedere  prevederile  art.129  alin.(2)  lit.„b”  și  alin.(4)  lit.„d”  din  O.U.G.
nr.57/2019, privind Codul administrativ ;

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

Având în vedere prevederile art.5 lit.„b” pct. iii) și art.12 din H.G.nr.907/2016,  privind
etapele  de  elaborare  şi  conţinutul-cadru  al  documentaţiilor  tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările
ulterioare;

În temeiul art. 139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul
administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E :



Art.1. Se  aprobă  documentația  tehnico-economică  faza  Studiu  de  fezabilitate
pentru realizarea  obiectivului  de  investiții ”CONSTRUIRE  DISPENSAR  UMAN”-
Pr.nr.59/2020, întocmit de S.C. STRUCTI PUNCT S.R.L.Iași.

Art.2. Se  aprobă  indicatorii  tehnico-economici  rezultaţi  din  Studiul  de  fezabilitate
pentru  realizarea  obiectivului  de  investitii  ”CONSTRUIRE  DISPENSAR  UMAN”  –
Pr.nr.59/2020, cu  valoarea totală (INV) inclusiv TVA =  1.650.050,03 lei, potrivit Anexei nr. 1,
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Secretarul general al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va comunica prezenta 
hotărâre celor interesaţi. 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează,

SECRETAR GENERAL,

Anghel Maricel Toma Zanfirica 

Consilieri în funcţie: 17           Consilieri prezenţi:  16
Număr voturi înregistrate: Pentru= 16 ;  Împotrivă = 0;  Abţineri = 0



ANEXA 

LA HOTĂRÂREA nr. 31 
din 11.08.2020

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei 

” CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN”
În comuna Ivești, județul Galați

I. Caracteristicile vizate:  
o Sistem structural din cadre de beton armat și închideri din zidărie de cărămidă
o Suprafața teren = 1.774 m.p.
o P.O.T. = 14,98%
o C.U.T. = 0,15
o Suprafața spațiu verde = 883,60 m.p.
o Suprafața carosabilă și parcaje = 272 m.p.
o Suprafața pietonală și trotuare = 203 m.p.
o Suprafața construită = 149,7 m.p.
o Suprafața desfășurată = 299,4 m.p.
o Suprafața utilă = 229,18 m.p.
o Categoria de importanță = C (normală)
o Clasa de importanță = III
o Grad de rezistență la foc = II
o Regim de înălțime = P+1E

o Dimensiuni maxime în plan = 19,00m x 10,75m
o Capacitate de primire în clădire = 14 pers.

II. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei:  

Valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA,
din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general :

Valoarea totala (INV), inclusiv T.V.A. = 1.650.050,03 lei
Valoarea totala (INV), fără T.V.A.  = 1.388.661,07 lei

din care:  Construcții +montaj
Valoarea totala (INV), inclusiv T.V.A. = 1.326.342,49 lei
Valoarea totala (INV), fără T.V.A.  = 1.114.573,52 lei.

Durata estimată de realizare a investiţiei:    8 luni calendaristice.



 ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA IVEŞTI
P R I M A R ,
Nr.4918 din 05.08.2020

EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul
de investiție “DISPENSAR UMAN”, în comuna Ivești, județul Galați.

Având  în  vedere starea  degradată  a  Dispensarului  medical  din  satul  Bucești,  comuna
Ivești,  propun  Consiliului  local  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  obiectivul  de
investiție “DISPENSAR UMAN”, în comuna Ivești, județul Galați.

Scopul investiției este pentru  creșterea calității infrastructurii de sănătate, prin asigurarea
accesului la servicii medicale și implicit o îmbunătățire a stării de sănătate a populației. 

Propun Consiliului local al comunei Ivești aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi
din Studiul de fezabilitate intocmit de S.C. STRUCTI PUNCT S.R.L. Iași pentru acest obiectiv de
investiție, după cum urmează:

Caracteristicile vizate:
o Sistem structural din cadre de beton armat și închideri din zidărie de cărămidă
o Suprafața teren = 1.774 m.p.
o P.O.T. = 14,98%
o C.U.T. = 0,15
o Suprafața spațiu verde = 883,60 m.p.
o Suprafața carosabilă și parcaje = 272 m.p.
o Suprafața pietonală și trotuare = 203 m.p.
o Suprafața construită = 149,7 m.p.
o Suprafața desfășurată = 299,4 m.p.
o Suprafața utilă = 229,18 m.p.
o Categoria de importanță = C (normală)
o Clasa de importanță = III
o Grad de rezistență la foc = II
o Regim de înălțime = P+1E

o Dimensiuni maxime în plan = 19,00mx10,75m
o Capacitate de primire în clădire = 14 pers.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei:

Valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA,
din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general :

Valoarea totala (INV), inclusiv T.V.A. = 1.650.050,03 lei
Valoarea totala (INV), fără T.V.A.  = 1.388.661,07 lei

din care:  Construcții +montaj
Valoarea totala (INV), inclusiv T.V.A. = 1.326.342,49 lei
Valoarea totala (INV), fără T.V.A.  = 1.114.573,52 lei

Durata estimată de realizare a investiţiei:    8 luni calendaristice.



Fata de cele afirmate mai  sus propun aprobarea proiectului  de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul de investiție  “DISPENSAR UMAN”, în comuna
Ivești, județul Galați.

P R I M A R ,

Hamza Cornel



ROMANIA
JUDETUL GALAȚI
COMUNA IVEȘTI
P R I M A R ,
Administrator Public,
Nr.4920 din 05.08.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiție “DISPENSAR UMAN”, în comuna Ivești, județul Galați.

Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.136, alin.(1) și
alin.(3) lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ.

Proiectul  de  hotărâre  prezentat  de  către  iniţiator  are  în  vedere  aprobarea  indicatorilor
tehnico-economici  rezultaţi  din  Documentația  tehnică  pentru  obiectivul  de  investiție
“DISPENSAR UMAN”, în comuna Ivești, județul Galați.

Scopul proiectului nr.59/2020 pentru obiectivul de investiție “DISPENSAR UMAN”, în comuna
Ivești, județul Galați îl constituie lipsa cronică a unui dispensar uman care să răspundă problemelor
generale legate de sănătate, ale oamenilor, respectiv asigurarea dreptului la viață prin asigurarea
unor servicii medicale de calitate, de prim – ajuutor in cazul unor accidente sau diverse afecțiuni ce
necesită o intervenție medicală imediată.

Realizarea investiției propuse va conduce la creșterea calității infrastructurii de sănătate, prin
asigurarea accesului la servicii medicale și implicit o îmbunătățire a stării de sănătate a populației.
Se  propune  realizarea  unei  investiții  care  să  asigure  accesul  la  servicii  medicale  și  implicit  o
îmbunătățire a stării de sănătate a populației.

Se recomandă soluția propusă in scenariul 2, varianta economică, soluție care este prezentată
în Documentația tehnică nr.59/2020, întocmită de S.C. S.C. STRUCTI PUNCT S.R.L.Iași.

Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură
integral  din bugetul local, precum şi ale celor finanţate din împrumuturi interne şi externe, contractate
direct  sau  garantate  de  autorităţile  administraţiei  publice  locale,  se  aprobă  de  către  autorităţile
deliberative, conform  prevederilor  art.44  alin.(1)  din  Legea  nr.273/2006,  privind  finantele  publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiectul de hotărâre este intocmit cu respectarea dispozitiilor art.129 alin.(2) lit.„b” și alin.(4)
lit.„d” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ.

Apreciez oportunitatea proiectului de hotărâre si propun să fie dezbătut şi aprobat în şedinţa
extraordinară a Consiliului local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, din luna august 2020.  

ADMINISTRATOR PUBLIC,
Băraru Oana Giorgiana




