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HOTĂRÂRE 
 pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) și a 

indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Creșterea siguranței pacienților Spitalului 
de Pneumoftiziologie Botoșani prin instalarea unui sistem de detectare, semnalizare, 

alarmare incendii cu acoperire totală și înlocuirea instalației electrice", cod SMIS 152377 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuț Andrei pentru aprobarea 
Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) și a  indicatorilor tehnico-
economici ai proiectului „Creșterea siguranței pacienților Spitalului de Pneumoftiziologie 
Botoșani prin instalarea unui sistem de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire 
totală și înlocuirea instalației electrice", cod SMIS 152377, 

văzând raportul de specialitate comun al Direcției Economice, Direcției Dezvoltare 
Locală și Serviciului management proiecte, precum și raportul de avizare al comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local, 

în baza Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare 
şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu 
cele ale art. 129 alin. (4) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 5 iulie 2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

în conformitate cu cerințele Apelului de proiecte POIM/935/9/1/Creșterea siguranței 
pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale, Axa prioritară 9 - 
Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 
(OS) 9.1 - Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, 

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 
2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 
din 5 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 

 Art. 1 Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) și 
indicatorii tehnico-economici al proiectului „Creșterea siguranței pacienților Spitalului de 
Pneumoftiziologie Botoșani prin instalarea unui sistem de detectare, semnalizare, alarmare 
incendii cu acoperire totală și înlocuirea instalației electrice", cod SMIS 152377, conform anexei 
la prezenta hotărâre. 

Art. 2 Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate, va duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

    
 
              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ, 

                 Consilier, Daniel Botezatu                                            Secretar general, Ioan 
Apostu 
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ANEXA LA H.C.L. NR. 57 DIN 01 MARTIE 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) și indicatorii 
tehnico-economici al proiectului „Creșterea siguranței pacienților Spitalului 

de Pneumoftiziologie Botoșani prin instalarea unui sistem de detectare, 
semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală și înlocuirea instalației 

electrice", cod SMIS 152377 

 

 

 

 

 

 

 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
    Consilier, Daniel Botezatu                                          Secretar general, Ioan Apostu 
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