ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
MUNICIPIUL ORADEA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare în vederea elaborării proiectelor şi studiilor necesare
pentru reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului Spitalul Clinic de Neurologie şi Psihiatrie Oradea
Analizând raportul de specialitate înregistrat cu nr. 64886/25.06.2009 prin care Direcţia de Dezvoltare Durabilă şi
Finanţări Externe din cadrul Primăriei municipiului Oradea propune unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare
privind reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului Spitalul Clinic de Neurologie şi Psihiatrie Oradea situat în
Clădirea Pavilion 1 Central din str. Louis Pasteur nr. 28.
Văzând că există oportunitatea accesării de fonduri nerambursabile în cadrul Programul Operaţional Regional
2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.1 – „Reabilitarea /
modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”.
Ţinând cont de prevederile legii finanţelor publice locale nr.376/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând dispoziţiile O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art.36 alin.2 lit.b, d alin. 4 lit.a, d, alin.6 lit.a pct.3, art.45 alin.(2) lit.a din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
h o t ă r ă ş t e:
Art.1. Se aprobă reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Neurologie şi Psihiatrie
Oradea situat în Clădirea Pavilion 1 Central de pe str. Louis Pasteur nr. 28,
Art.2. Se aprobă elaborarea Expertizei Tehnice, Auditului Energetic, Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de
Intervenţii (conţinând în mod obligatoriu Studiu Geotehnic, Studiu Topografic, Releveu complet, Analiza cost-beneficiu şi
Studiu de umiditate), a Proiectului Tehnic şi Detaliilor de Execuţie, precum şi a Caietelor de Sarcini pentru obiectivul de
investiţii cu denumirea: „Reabilitarea, Modernizarea şi Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Psihiatrie şi Neurologie
Oradea” conform temei de proiectare cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi contractarea
acestora, conform O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare .
Art.3. Se aprobă suportarea contravalorii Expertizei Tehnice, Auditului Energetic, Documentaţiei de Avizare a
Lucrărilor de Intervenţii (conţinând în mod obligatoriu Studiu Geotehnic, Studiu Topografic, Releveu complet, Analiza costbeneficiu şi Studiu de umiditate), a Proiectului Tehnic şi Detaliilor de Execuţie, precum şi a Caietelor de Sarcini din bugetul
de venituri şi cheltuieli al municipiului Oradea.
Art.4. Se împuterniceşte directorul executiv al Direcţiei de Dezvoltare Durabilă şi Finanţări Externe pentru a adopta
toate măsurile legale care sunt necesare pentru contractarea documentaţiei şi rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
al municipiului Oradea pentru elaborarea documentaţiei menţionate.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredinţează directorul executiv al Direcţiei de Dezvoltare
Durabilă şi Finanţări Externe din cadrul Primăriei municipiului Oradea
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Primarul municipiului Oradea
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor
- Direcţia de Dezvoltare Durabilă şi Finanţări Externe din cadrul Primăriei municipiului Oradea;
- Direcţia Economică
- Administraţia Imobiliară Oradea
- Se publică în Monitorul Oficial al judeţului Bihor şi pe site-ul www.oradea.ro
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Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.
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