
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
   PROIECT 

     HOTĂRÂREA NR._____ 
privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea siguranței 
pacienților în cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova - Reabilitarea și 

extinderea instalației electrice, de fluide medicale, sisteme de detectare, semnalizare 
și alarmare incendii şi sisteme de detectare, semnalizare şi alarmare în cazul depășirii 

concentrației maxime de oxigen”, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare 
nerambursabilă  

  
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.03.2022; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.58762/2022, raportul nr.59042/2022 al 
Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și raportul de avizare nr.59133/2022 al 
Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea siguranței pacienților în 

cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova - Reabilitarea și extinderea 

instalației electrice, de fluide medicale, sisteme de detectare, semnalizare și alarmare 

incendii şi sisteme de detectare, semnalizare şi alarmare în cazul depășirii 

concentrației maxime de oxigen”, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare 
nerambursabilă;   
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare 
şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, Ghidului 
Solicitantului - Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare  COVID - 19 Axa 
Prioritară 9 Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de virusul 
COVID-19 Obiectivul Specific 9.1 Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19,  apel POIM/935/9/1-Cresterea sigurantei pacientilor in structuri spitalicesti 
publice care utilizeaza fluide medicale aprobat prin Ordinul Ministerulului Investițiilor 
și Proiectelor Europene nr. 299/19.03.2021 cu modificările și completarile ulterioare şi 
Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri 
pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de 
COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală 
pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării 
spitalelor în 3 niveluri de competenţă; 
          În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.3 lit.h, art.154 
alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
            HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții „Creșterea 

siguranței pacienților în cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova –  

 



  

 

           Reabilitarea și extinderea instalației electrice, de fluide medicale, sisteme de 

detectare, semnalizare și alarmare incendii şi sisteme de detectare, semnalizare 

şi alarmare în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen”, în vederea 
depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă, prevăzută în anexa nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici şi descrierea sumară a 
investiţiei prevăzută la art.1, conform anexelor nr.2 şi 3 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 
 
 
 
 

INIŢIATOR,             AVIZAT, 
PRIMAR,              SECRETAR GENERAL, 

Lia-Olguța VASILESCU               Nicoleta MIULESCU 
 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA        

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Elaborare si Implementare Proiecte            

Nr. 58762/21.03.2022  

 

               

                                                                                        

Referat de aprobare 

 
 
 

In vederea solicitării unei finanțări nerambursabile prin intermediul  Programului 
Operațional lnfrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritara 9 Protejarea sănătății 
populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 - 
Creșterea capacitatății de gestionare a crizei sanitare COVID-19,  Cod apel 
POIM/935/9/1 Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care 

utilizează fluide medicale, pentru investitia aferenta proiectului cu titlu Cresterea sigurantei 

pacientilor in cadrul ”Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie” Craiova - reabilitarea si 

extinderea instalatiei electrice, de fluide medicale, sisteme de detectare, semnalizare si 

alarmare incendii si sisteme de detectare, semnalizare si alarmare in cazul depasirii 

concentratiei maxime admise de oxigen, propunem promovarea pe ordinea de zi a ședinței 
ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova din luna martie 2022 a unui  proiect de 

hotărâre privind: aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, aprobarea 
indicatorilor tehnico- economici si a descrierii sumara a investitiei  pentru obiectivul mai sus 
menționat 

 
 

 
Primar, 

Lia - Olguța Vasilescu 

 

 

 

                  Pt. Director Executiv 

Adriana Octaviana Motocu 
Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 

realitatea si legalitatea intocmirii acestui act oficial 

 
Data:___.03.2022 

 
Semnătura: _____________ 
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Municipiul Craiova 

Primaria Municipiului Craiova 

Directia Elaborare si Implementare Proiecte                                                                                                                                   

Nr. 59042/21.03.2022  

 
 

 

 

RAPORT 

 

privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii  

pentru obiectivul de investitii: "Cresterea sigurantei pacientilor in cadrul ”Spitalului Clinic de 

Neuropsihiatrie” Craiova - reabilitarea si extinderea instalatiei electrice, de fluide medicale, 

sisteme de detectare, semnalizare si alarmare incendii si sisteme de detectare, semnalizare si 

alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime admise de oxigen”, aprobarea indicatorilor 

tehnico- economici si a descrierii sumare a investitiei 

  

 
            Avand in vedere oportunitatea oferita in cadrul Programului Operational lnfrastructura Mare 
2014-2020, Axa Prioritara 9 Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de 
COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 - Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19, Cod apel POIM/935/9/1 Cresterea sigurantei pacientilor in structuri spitalicești 
publice care utilizeaza fluide medicale cu modificarile ș i  completarile ulterioare, Primaria 
Municipiului Craiova intentioneaza sa solicite finantare nerambursabila pentru proiectul cu titlul: 
Cresterea sigurantei pacientilor in cadrul ”Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie” Craiova - 

reabilitarea si extinderea instalatiei electrice, de fluide medicale, sisteme de detectare, 

semnalizare si alarmare incendii si sisteme de detectare, semnalizare si alarmare in cazul 

depasirii concentratiei maxime admise de oxigen. 

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) pentru obiectivul Cresterea 

sigurantei pacientilor in cadrul ”Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie” Craiova - reabilitarea si 

extinderea instalatiei electrice, de fluide medicale, sisteme de detectare, semnalizare si alarmare 

incendii si sisteme de detectare, semnalizare si alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime 

admise de oxigen a fost intocmită in baza Contractului de achizitie publica de servicii nr. 
1543/11.02.2022 încheiat între Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie” Craiova în calitate de achizitor și 
S.C. BUTTERFLY EFFECT S.R.L. în calitate de prestator.  

Documentatia a fost verificată de către verificatorii de proiect prin referatele nr.44/02.03.2022, 
nr.45/02.03.2022, nr.50/03.03.2022 și nr.2675/04.03.2022 şi recepționată de către comisia de recepție 
a documentatiei tehnico-economice aferente obiectivului de investitii finantate din fonduri europene 
din cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie conform Procesului verbal de recepție nr. 
2584/09.03.2022. 

Fac obiectul documentației trei cladiri, functionand in doua locatii, astfel: 
o Clinica de Neurologie și Clinica de Psihiatrie 2 (obiectele 1 și 2) situate în B-dul Calea 

Bucuresti nr. 99 Craiova, jud. Dolj; 

o Clinica de psihiatrie 1 (obiectul 3) situată în Str. Aleea Potelu nr. 24, Craiova, Jud Dolj. 
Potrivit Ghidului solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de 

proiecte cu titlul POIM 2014-2020, Axa Prioritara 9, O.S. 9.1, apel POIM/935/9/1- Cresterea 
sigurantei pacientilor in structuri spitalicesti publice care utilizeaza fluide medicale, aprobat prin 
Ordinul Ministerulului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 299/19.03.2021, cu modificările și 
completarile ulterioare, este necesar ca documentatia tehnico-economică anexată la cererea de 

finantare sa fie elaborata și aprobată conform H.G. nr. 907/2016.  
Totodată, documentația a fost avizată de către Comisia tehnico-economică din cadrul Primăriei 

Municipiului Craiova prin avizul nr. 56773/17.03.2022.     
            Fata de cele expuse, in conformitate cu prevederile: 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 



 2

 - Ghidului Solicitantului - Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare  COVID - 19 
Axa Prioritară 9 Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de virusul COVID-19 

Obiectivul Specific 9.1 Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19,  apel 
POIM/935/9/1-Cresterea sigurantei pacientilor in structuri spitalicesti publice care utilizeaza fluide 
medicale aprobat prin Ordinul Ministerulului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 299/19.03.2021 
cu modificările și completarile ulterioare; 

 - Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru 
organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei 
spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi 
suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă; 

 - avizul favorabil nr.56773/17.03.2022 al Comisiei Tehnico - Economice constituită la nivelul 
Primăriei Municipiului Craiova; 

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- art. 129, alin. (2), lit. d) coroborat cu alin. (7), lit. c) și art. 196 alin. (1), lit. a) din  OUG 
57/2019 privind Codul Administrativ; 
 propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

       1. Aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul de investitii 
”Cresterea sigurantei pacientilor in cadrul ”Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie” Craiova - 

reabilitarea si extinderea instalatiei electrice, de fluide medicale, sisteme de detectare, 

semnalizare si alarmare incendii si sisteme de detectare, semnalizare si alarmare in cazul 

depasirii concentratiei maxime admise de oxigen”, în vederea depunerii unui proiect cu finantare 
nerambursabila, prevazuta în Anexa nr.1 ce face parte integranta din prezentul raport. 
      2. Aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici si descrierea sumara a investitiei 
”Cresterea sigurantei pacientilor in cadrul ”Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie” Craiova - 

reabilitarea si extinderea instalatiei electrice, de fluide medicale, sisteme de detectare, 

semnalizare si alarmare incendii si sisteme de detectare, semnalizare si alarmare in cazul 

depasirii concentratiei maxime admise de oxigen” conform anexelor 2 si 3 care fac parte integranta 
din prezentul raport.         

      
 

Pt. Director Executiv 
Adriana Octaviana Motocu 

Imi asum responsabilitatea privind 

realitatea si legalitatea in solidar cu 

intocmitorii inscrisului 

Data: ______.03.2022 

 

Semnatura: ____________ 
 

 

 

 

insp. Dorel Vladu  
Imi asum responsabilitatea pentru 

fundamentarea, realitatea si legalitatea 

intocmirii acestui act oficial 

Data: ______.03.2022 
 

         Semnatura:_____________ 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

insp. Oana Rădulescu  
Imi asum responsabilitatea pentru 

fundamentarea, realitatea si legalitatea 

intocmirii acestui act oficial 

Data: ______.03.2022 

 

           Semnatura:_____________ 

 

Pt. Sef Birou 
Marius Cristian Chetoiu 

Imi asum responsabilitatea privind 

realitatea si legalitatea in solidar cu 

intocmitorii inscrisului 

Data: ______.03.2022 

 

Semnatura: ____________  
 

 

 

 

insp. Roxana Pîrşoi  
Imi asum responsabilitatea pentru 

fundamentarea, realitatea si legalitatea 

intocmirii acestui act oficial 

Data: Data: ______.03.2022 
 

         Semnatura:_____________ 

 

                                                                                                        
 

                                                   



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr.            /     .03.2022  
 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 

 

 
   Avand în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr.            /.03.2022 
 - Raportul nr. ...................  intocmit de Directia Elaborare si Implementare Proiecte prin care se 
propune Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de 
interventii pentru obiectivul de investitii: "Cresterea sigurantei pacientilor in cadrul ”Spitalului 

Clinic de Neuropsihiatrie” Craiova - reabilitarea si extinderea instalatiei electrice, de fluide 

medicale, sisteme de detectare, semnalizare si alarmare incendii si sisteme de detectare, 

semnalizare si alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime admise de oxigen” , aprobarea 
indicatorilor tehnico- economici si a descrierii sumare a investitiei, pentru depunerea unui proiect cu 
finantare nerambursabila 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

 - Ghidului Solicitantului - Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare  COVID - 19 
Axa Prioritară 9 Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de virusul COVID-19 
Obiectivul Specific 9.1 Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19,  apel 
POIM/935/9/1-Cresterea sigurantei pacientilor in structuri spitalicesti publice care utilizeaza fluide 
medicale aprobat prin Ordinul Ministerulului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 299/19.03.2021 
cu modificările și completarile ulterioare; 

 - Ordinului M.S. nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea 
spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor 
de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, 
conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă; 

 - avizul favorabil nr. 56773/17.03.2022 al Comisiei Tehnico - Economice constituită la nivelul 
Primăriei Municipiului Craiova; 

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- art. 129, alin. (2), lit. d) coroborat cu alin. (7), lit. c), art. 134, alin. (4)  și art. 196 alin. (1), lit. 
a) din  OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 

- Potrivit Legii nr. 514/2013 privind organizarea si exercitarea  profesiei de consilier juridic; 
 
           AVIZAM FAVORABIL 

 

 Propunerea privind: 
       1. Aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul de investitii 
"Cresterea sigurantei pacientilor in cadrul ”Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie” Craiova - reabilitarea 
si extinderea instalatiei electrice, de fluide medicale, sisteme de detectare, semnalizare si alarmare 
incendii si sisteme de detectare, semnalizare si alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime admise 
de oxigen”, în vederea depunerii unui proiect cu finantare nerambursabila, prevazuta în Anexa nr.1 ce 
face parte integranta din prezentul raport. 
 



  

      
 
 2. Aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici si descrierea sumara a investitiei "Cresterea 
sigurantei pacientilor in cadrul ”Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie” Craiova - reabilitarea si 
extinderea instalatiei electrice, de fluide medicale, sisteme de detectare, semnalizare si alarmare 
incendii si sisteme de detectare, semnalizare si alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime admise 
de oxigen”, conform anexelor 2 si 3 care fac parte integranta din prezentul raport.      
    
 
 
 
 
 
                                    

                                                                                        
 

       
 

Director Executiv, 

Ovidiu Mischianu 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea si 
legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului 

Semnatura: 

Intocmit, 

Cons. jur. Claudia Calucică 

Imi asum responsabilitatea privind 
legalitatea actului administrativ 

Semnatura: 
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