
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

Privind   aprobarea   Tem=ÎEÎÎÎo#tîreNRn.r.2]Z2/ÎÎ/Î:.08.202i   pentru   proiectarea
obiectivului  de  investiţii  „Amenajare  grupuri  sanitare  şi  alimentare  cu  gaze  medicale  a
clădirii Contagioase din cadrul Spîtalului Municipal Sebeş" -faza DALI

Sonsiliul Local al Municipiului  Sebeş, jud.Alba;
Intrunit în şedinţa extraordinară din data de  17.08.2021, ora  16,00;
Luând   în   dezbatere   proiectul   de   hotărâre   privind   aprobarea   Temei   de   proiectare   nr.

5243/10.08.2021    pentru   proiectarea   obiectivului   de    investiţii   „Amenajare   grupuri   sanitare   şi
alimentare  cu  gaze  medicale  a  clădirii  Contagioase  din  cadrul  Spitalului  Municipal  Sebeş"  -faza
DALI.

Având în vedere:
-H.C.L   nr.  78/2017  privind modificarea H.C.L.  nr.  249/2014  privind  aprobarea caietelor de

sarcini  care  vor  sta  la  baza  achiziţiei  serviciilor  de  întocmire  a  documentaţiilor  tehnico-economice
aferente  obiectivelor de  investiţii  şi  lucrări  de  intervenţii,  de  Consiliul  Local,  confom căreia Temele
de proiectare se aprobă de către Consiliul Local;

-   tema   de   proiectare   ni`.    5243/10.08.2021    pentru   proiectarea   obiectivului    de   investiţii

„Amenajare  grupuri   sanitare   şi   alimentare   cu  gaze   medicale   a  clădirii   Contagioase   din   cadrul
Spitalului Municipal Sebeş" -faza DALI;

•  raportul  de  specialitate  nr.  5246/10.08.2021  ^mtocmit  de  către  Franchini  Anca,  Manager al

Spitalului  Municipal  Sebeş,  prin  care  se  propune  spre  aprobare  Consiliului  Local  al  Municipiului
Sebeş,   Tema   de  proiectare   nr.   nr.   5243/10.08.2021   pentru  proiectarea  obiectivului   de   investitii

„Amenajare  grupuri   sanitare   şi   alimentare   cu   gaze   medicale   a  clădirii   Contagioase   din  cadrul
Spitalului Municipal Sebeş" -faza DALI;

-  referatul  de  aprobare  al  jniţiatorului  proiectului  de  hotărâre,  Primarul  Municipiului  Sebeş  ,
nr.  61899/13.08.2021.

-rapoilul  de specialitate nr.  61931/13.08.2021  întocmit de Compartimentul  lnvestiţii  Publice

din cadrul aparatului de specialitate al  Primarului Municipiului  Sebeş;
Având  în  vedere  prevederile  H.G.  nr.  907/2016  privind  etapele  de  elaborare  şi    conţinutul-

cadm  al  documentaţiilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiecte]or  de  investiţii  fmanţate
din fonduri publice;

Având  ^m  vedere  prevederile  art.  44,  alin.1,  din  Legea nr.273/2006  privind  finanţele  publice
locale, cu modificări]e şi comp]etările ulterioare;

Având  avizul  nr.470/2021   al  Comisiei   pentru  amenajarea  teritoriului,   urbanism,   Iucrări

publice,  administi.area domeniului  public  şi  privat Şi  avizul  nr.  471/221  Comisiei  pentru  învăţământ,
cultură,   sport,   agrement,   monumente   istorice  protecţie  socială,   protecţie  copii,   culte,   sănătate  şi
familie din cadrul Consiliului Local al Municipiului  Sebeş;

În  temeiul  prevederilor art.  129,  alin.2,  lit.  b,  coroborat cu  alin.4,  lit.  d,  din OUG  nr.57/20D

privind Codul Administrativ;
În   baza   art.139   din   OUG    57/   2019   privind   Codul   administrativ,   cu   modificărik   şi

completările ulterioare,
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HOTĂRĂSTE:

Ai±=±.  Se aprobă Tema de nr.  5243/10.08.2021  pentru proiectarea obiectivului de  investiţii
„Amenajare   grupuri   sanitare  şi   alimentare   cu   gaze   medicale   a  clădirii  Contagioase   din  cadrul
Spitalului Municipal  Sebeş" -faza DALI.

±±±. Tema de proiectare prevăzută la art.  1  al prezentei este cuprinsă în Anexa  1  care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

±r!± De ducerea la ^mdeplinire a prezentei hotărâri răspunde Spitalul Municipal Sebeş.
Ai±4   Prezenta   hotărâre   poate   fi   atacată   de   persoanele   ^mdreptăţite,   în   termenul   şi   ^m

condiţiile  prevăzute  de  Legea  nr.  554/2004,  privind  contenciosul  administrativ,  cu  modificările  şi
completările ulterioare.

Prezenta  hotărâre  va  fi  afişată,  se  va  publica  pe  site-ul  Primăriei  şi  în  Monitorul  Oficia]  al
Municipiului  Sebeş şi se comunică:

-  Instituţiei  Prefectului Judeţului Alba;
- Primarului Municipiului  Sebeş;
- Viceprimarului  Municipiului  Sebeş;
-Arhitectului şef` ;
-Directorului Tehnîc
-Spitalu[ui Municipal  Sebeş
-  Serviciului Cheltuieli şi Resurse Umane;
-  Compartimentului lnvestiţii Publice ;
-Biroului Contencios Juridic şi Administraţie, Transparentă Decizională şi Arhjvă;
-Compartimentului Relaţii Publice, Comunicare, Infomatică şi Monitor Oficial Local.

Sebeş  la  17.08.2021
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MUNICIPIUL SEBEŞ
SPITALUL MUNICIPAL SEBEŞ
NR.  5243 /  10.08.2021
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obţinereaAutorizaţieidesecuritatehincendiupentruclădireaContagioase.

4 . Alte recizări rivind realizarea
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Restituireagaranţieidebuăexecuţiesevafaceîntemende14ziledeladataaproi
documentaţiei  tehnico-economice,  dacă Municipiul  Sebeş  nu  a  ridicat până la acea  dată
asupra ei.  Restituirea se va face urmare a solicitării scrise a prestatorului.
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standardele,  normativele,  legislatia  şi  reglementările  urbanistice  în  vigoare.  De  asem(
respecta   standardele   şi   nomativele   în   vigoare   privind   modul   de   întocmire   şi   p]
documentaţiilorelaborate(atâtpentruparteascrisăcâtşipentruparteadesenată),piesele
vor prezenta împăturite la fomat A4. Cartuşul prezentat pe piesele de§enate va respecta
din  Anexa  3  din  Ordinul  839/2009  pentru  aprobarea Nomelor metodologice  de  aplic
nr.50/1991  privind autorizarea executării lucrărilor de con§trucţii.

Se va prezenta un opis al pieselor desenate.

ecepnţde din tema de proiectare reprezintă condiţii minimale.
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documentaţieL indicându-se cursul de schimb leu/euro luat în considerare.
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