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PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate pentru obiectivul de investitii
"CONSTRUIREA SI DOTAREA SPITALULUI CLINIC INTEGRAT DE BOLI
RESPIRATORII IASI"
Consiliul Judetean Iasi;
Avand in vedere:
la proiectul de hotArdre privind aprobarea
ca
a) Referatul de aprobare nr. GLOQ„\
Studiului de Prefezabilitate pentru obiectivul de investitii "Construirea §i Dotarea Spitalului
Clinic Integrat de Boli Respiratorii Iasi";
CA. 3.C»)(), emis de cštre Serviciul Programe si
b) Raportul de specialitate nr.
Strategii- Directia Proiecte si Dezvoltare Durabild, din cadrul Consiliului Judetean Ia§i;
c) HotArdrea Consiliului Judetean Iasi nr. 49/24.02.2021 privind aprobarea realizšrii
obiectivului de investitii "Construirea si Dotarea Spitalului Clinic Integrat de Boli
Respiratorii Iasi", a Notei Conceptuale, precum si a valorii estimate pentru realizarea
documentatiilor tehnico-economice pe faze de proiectare;
d) Hotardrea Consiliului Judetean Iasi nr. 50/24.02.2021 de aprobare a alocArii sumei de
3.909,15 mii lei din excedentul Consiliului Judetean Iasi pentru anul 2021 a sumelor
necesare pentru elaborarea documentatiei tehnico — economice pe faze de proiectare (Etapa
I + Etapa II) in vederea realizarii obiectivului de investitii "Construirea Dotarea Spitalului
Clinic Integrat de Boli Respiratorii Iasi";
e) HotArdrea Consiliului Judetean Iasi nr. 396/15.12.2021 privind aprobarea creditelor
bugetare pentru anul 2022 aferente obiectivului de investitii „Construirea si dotarea
Spitalului Clinic Integrat de Boli Respiratorii Iasi", care se va realiza ca actiune
multianualA;
f) Contractul de servicii de proiectare nr. 24700/20.07.2021 incheiat intre Judetul Iasi prin
CONSILIUL JUDETEAN IASI, in calitate de achizitor si S.C. ARC DESIGN S.R.L., in
calitate de prestator;
g) Prevederile OUG nr. 155 din 3 septembrie 2020 privind unele mšsuri pentru elaborarea
Planului National de Relansare si Rezilientš necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri
externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de Redresare si Rezilientš;
h) Prevederile art. 6 alin. 3 din Hotardrea nr. 907/29 noiembrie 2016 privind etapele de
elaborare si continutul cadrul al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificArile si
completšrile ulterioare;
i) Planul National de Redresare si RezilientA (PNRR), Capitolul V- Domenii de interventie
propuse in cadrul PNRR, Subdomeniul 7 Sandtate, alineat 7.7 Descrierea investitiilor si
bugetul estimat, subalineat 7.7.3 Infrastructura publicš in domeniul bolilor cardiovascuIare,
care inclucl... "si extinderea infrastructurii existente prin constructia si dotarea cladirilor
noi/constructia de infrastructurd nouš. in vederea relocArii acestora";

j) Prevederile Programului Operational Sanštate 2021-2027;
k) Prevederile art. 4 alin. 5) si 6) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile §i completarile ulterioare;
1) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
cu modificarile §i compIetarile ulterioare;
in temeiul dispozitiilor art. 196 alin 1 lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:
Art. 1 Se aprobš Studiul de Prefezabilitate pentru obiectivul de investitii "Construirea dotarea
Spitalului Clinic Integrat de Boli Respiratorii Iasi''.
Art. 2 Punerea in aplicare/ducerea la indeplinire a prezentei hotarari va fi asiguratš de catre Consiliul
Judetean Ia§i prin Pre§edinte si de catre Directia Proiecte si Dezvoltare Durabila din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judetean lasi.
Directiei
Art. 3 Prezenta Hotarare va fi comunicata in copie Institutiei Prefectului Judetului
Juridiee - Serviciul Juridic-Contencios Administrativ si Directiei Proiecte Dezvoltare Durabila din
cadrul Consiliului Judetean Iasi.
Art. 4 Aducerea la cunostintš publicš a prevederilor prezentei Hotarari va fi asiguratš de catre
compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Iasi cu atributii in acest sens.
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PRE NTE
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Avizat pentru legalitate,
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REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate pentru obiectivul de investitii:

"CONSTRUIREA SI DOTAREA SPITALULUI CLINIC INTEGRAT DE BOLI
RESPIRATORII IASI"

Unul dintre obiectivele strategice din sdndtate, cuprinse in programul actual de
guvemare, prevede investitii masive in sdndtate din fonduri europene prin Planul national de
redresare §i rezilientd pentru imbundtdtirea accesului la servicii medicale al pacientilor critici
cu scopul de a asigura acces la tratament in regim de urgentš §i de a reduce mortalitatea
pacientilor aflati in stare criticd pe perioade/crize pandemice, prin investitii in infrastructura
institutelor de pneumoftiziologie/gerontologie si geriatrie, imbundffitirea serviciilor
medicale fumizate pacientilor diagnosticati cu tuberculozd, prin investitii in infrastructura
unitštilor spitalice§ti de pneumoftiziologie si asigurarea accesului la servicii de Andtate prin
implementarea solutiilor de digitalizare in sistemul de sdndtate, prin Programul Operational
Sanatate prin investitii pentru construirea spitalelor regionale si infrastructuri spitalice§ti noi cu
impact teritorial major, cresterea calitatii serviciilor de asistentd medicalš primard, comunitard
si a serviciilor oferite in regim ambulatoriu, servicii de reabilitare, paliatie si ingrijiri pe termen
lung, adaptate fenomenului demografic de imbštranire a populatiei profilului epidemiologic
al morbiditatii, digitalizarea sistemului medical si mdsuri care sustin cercetarea, informatizarea
in sdndtate si utilizarea de metode modeme de investigare, interventie, tratament.
Avand in vedere faptul cš. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi deserveste intreaga
regiune Nord-Est cu experientš si expertizd de peste 90 de ani in tratamentul bolilor respiratorii,
competentd clinicd si academicš un aparat administativ dedicat si
cu personal de
eficient, ludnd invdtdmintele esentiale din pandemia SARS-COV-2 si ardtand disponibilitate la
schimbare si adaptare pentru nevoile comunitatii, considerand specialitatea de pneumologie,
pneumoftiziologie si chirurgie toracopulmonard sunt specialitAti medicale tard de care nu se
poate realiza un act medical la standarde intemationale in judetul Iasi dar remarcdnd gradul de
uzurd al clddirilor Spitalului Clinic de Pneumologie, se propune construirea unei
includd in aceeasi locatie toate sectiile spitalului, in amplasamentul din
medicale noi, care
$oseaua Bucium nr. 106 unde sunt disponibil 42.977 metri pdtrati, prin implementarea
proiectului „Construirea si dotarea Spitalului Clinic Integrat de Boli Respiratorii Iasi"
1

Pentru realizarea obiectivului de investitii „Construirea si dotarea Spitalului Clinic
Integrat de Boli Respiratorii Iasi" s-au emis urmštoarele documente juridice:
- Hotšrfirea nr. 49/25.11.2020 privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii
„Construirea si dotarea Spitalului Clinic Integrat de Boli Respiratorii Iasi", a Notei
Conceptuale precum si a valorii estimate pentru realizarea documentatillor tehnicoeconomice pe faze de proiectare.
- Hotšrfirea nr. 50/25.11.2020 privind aprobarea alocarii din excedentul
Consiliului Judetean Iasi pentru anul 2021 a sumelor necesare pentru elaborarea
documentatiei tehnico-economice pe faze de proiectare (Etapa I +Etapa II) in vederea
realizarii obiectivului de investitii „Construirea si dotarea Spitalului Clinic Integrat de
Boli Respiratorii Iasi"
- Hotšrfirea nr. 396/15.12.2021 privind aprobarea creditelor bugetare pentru anul
2022 aferente obiectivului de investitii „Construirea §i dotarea Spitalului Clinic Integrat
de Boli Respiratorii Ia§i", care se va realiza ca actiune multianuala.
Intre Judetul Iasi prin CONSILIUL JUDETEAN IASI in calitate de achizitor si S.C.
ARC DESIGN S.R.L. in calitate de prestator s-a incheiat contractul de servicii de proiectare
nr.24700/20.07.2021, pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice in vederea realizarii
obiectivului de investitii „Construirea si dotarea Spitalului Clinic Integrat de Boli
Respiratorii Iasi"- LOTUL I — ETAPA 1 (Plan Urbanistic Zonal ( PUZ) inclusiv studii
aferente si documentatii obtinere avize faza PUZ, Tema de proiectare, Studiul de
prefezabilitate, inclusiv studiile aferente)
predat documentatia tehnico-conomicš (STUDIUL DE
Prestatorul a realizat
PREFEZABILITATE), pentru obiectivul de investitii: „Construirea si dotarea Spitalului
Clinic Integrat de Boli Respiratorii Iasi"
Conform art.6, "Sectiunea Studiul de prefezabilitate" alin.(3) din Hotšrfirea
nr.907/29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul cadrul al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, „Studiul de prefezabilitate se aprobd de ctitre ordonatorul
principal de credite, in cazul administratiei publice centrale, respectiv de atre autorillitile
deliberative, in cazul programelor de investifii publice locale".
Avind in vedere aspectele mai sus mentionate, propun plenului Consiliului
Judetean Iasi spre analizš si aprobare Studiul de Prefezabilitate pentru obiectivul de
investitii „Construirea si dotarea Spitalului Clinic Integrat de Boli Respiratorii Iasi"
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate pentru obiectivul de investitii

"CONSTRUIREA SI DOTAREA SPITALULUI CLINIC INTEGRAT DE BOLI
RESPIRATORII IASI"

Unul dintre obiectivele strategice din sandtate, cuprinse in programul actual de
guvemare, prevede investitii masive in sanatate din fonduri europene prin Planul national de
redresare si rezilientd pentru imbundtafirea accesului la servicii medicale al pacientilor critici
cu scopul de a asigura acces la tratament in regim de urgenta si de a reduce mortalitatea
pacienfilor aflati in stare critied pe perioade/crize pandemice, prin investifii in infrastructura
institutelor de pneumoftiziologie/gerontologie si geriatrie, imbundfafirea serviciilor
medicale fumizate pacienfilor diagnosticati cu tuberculoa prin investitii in infrastructura
unifafilor spitalicesti de pneumoftiziologie si asigurarea accesului la servicii de sandtate prin
implementarea solutiilor de digitalizare in sistemul de sandtate, prin Programul Operafional
Sanatate prin investifii pentru construirea spitalelor regionale si infrastructuri spitalicesti noi
cu impact teritorial major, cresterea calitalii serviciilor de asistentš. medicald primard,
comunitard si a serviciilor oferite in regim ambulatoriu, servicii de reabilitare, paliatie si
ingrijiri pe termen lung, adaptate fenomenului demografic de imbardnire a populatiei si
profilului epidemiologic al morbidifatii, digitalizarea sistemului medical mdsuri care sustin
cercetarea, informatizarea in sandtate utilizarea de metode modeme de investigare,
intervenfie, tratament.
Avdnd in vedere prevederile OUG nr. 155 din 3 septembrie 2020 privind unele mdsuri
pentru elaborarea Planului National de Relansare si Rezilientd necesar Romdniei pentru
accesarea de fonduri exteme rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de
Redresare Rezilientd precum si propunerile de fmantare prin programul Operational
Sanatate 2021-2027, Judetul Iasi - Consiliul Judefean Iasi, isi propune sš initieze realizarea

obiectivului de investitii „Construirea si dotarea Spitalului Clinic Integrat de Boli
Respiratorii Iasi" prin instrumentul de finantare „Mecanismul de Redresare si
Rezilientš".
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Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi a fost infiintat in anul 1974, insd inca din
a doua de acest profil din tard.
noiembrie 1943 functiona Clinica ftiziologicš din
in Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi se desfasoard activitati de invdtdmant
cercetare stiintifico-medicald, dar de educatie medicald continuš, in conformitate cu
prevederile regulamentului de organizare si functionare al acestuia, aprobat prin ordin al
Ministrului Sdndeatii. in prezent, spitalul are patru sectii: Sectia I Pneumologie — sediul
central, amplasatd pe strada dr. I. Cihac, nr. 30, ce cuprinde sectia de chirurgie toracicš, sectia
de anestezie terapie intensivš si centrul de diagnostic la zi, Sectia II Pneumologie — Spital
Pascanu, imobilul situat pe strada Spital Pascanu, nr. 11, Cadirea a fost datš in folosintš in
anul 1858, fuctionand de la inceput ca sanatoriu TBC, deservind populatia municipiului Iasi si
a judetelor invecinate.Sectia III Pneumologie — Tudor Vladimirescu, amplasatd in Campusul
Tudor Vladimirescu, pe aleea Profesor Vasile Petrescu si Sectia IV Pneumologie — Dr. Clunet,
situatd pe soseaua Bucium, nr. 106, cladire veche construita inante de 1900.
deserveste intreaga
Avand in vedere faptul cd Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie
expertizš de peste 90 de ani in tratamentul bolilor
regiune Nord-Est cu experientd
respiratorii, cu personal de inaltd competentš. clinicš si academicd un aparat administativ
eficient, ludnd invdtdmintele esentiale din pandemia SARS-COV-2 si ardffind
dedicat
adaptare pentru nevoile comuniatii, considerdnd cd
disponibilitate la schimbare
specialitatea de pneumologie, pneumoftiziologie si chirurgie toracopulmonard sunt specialitšti
medicale fard de care nu se poate realiza un act medical la standarde internationale in judetul
dar remarcand gradul de uzurd al clšdirilor Spitalului Clinic de Pneumologie, se propune
construirea unei clšdiri medicale noi, care sd includš in aceeasi locatie toate sectiile spitalului,
in amplasamentul din *oseaua Bucium nr. 106 unde sunt disponibil 42.977 metri pdtrati, prin
implementarea proiectului „Construirea si dotarea Spitalului Clinic Integrat de Boli
Respiratorii Iasi"
Pentru realizarea obiectivului de investitii „Construirea dotarea Spitalului Clinic
Integrat de Boli Respiratorii Iasi" , s-au emis urmštoarele documente juridice:
- Hotšrfirea nr. 49/25.11.2020 privind aprobarea realizarii obiectivului de
investitii „Construirea $i dotarea Spitalului Clinic Integrat de Boli Respiratorii Ia$i", a
Notei Conceptuale precum si a valorii estimate pentru realizarea documentatiilor
tehnico-economice pe faze de proiectare.
- Hotfirfirea nr. 50/25.11.2020 privind aprobarea alocarii din excedentul
Consiliului Judetean Iasi pentru anul 2021 a sumelor necesare pentru elaborarea
documentatiei tehnico-ecOnomice pe faze de proiectare (Etapa I +Etapa II) in vederea
realizarii obiectivului de investitii „Construirea $i dotarea Spitalului Clinic Integrat de
Boli Respiratorii Ia$i"
- Hotšrfirea nr. 396/15.12.2021 privind aprobarea creditelor bugetare pentru
anul 2022 aferente obiectivului de investitii „Construirea $i dotarea Spitalului Clinic
Integrat de Boli Respiratorii care se va realiza ca actiune multianuala.
Intre Judetul Iasi prin CONSILIUL JUDETEAN IASI in calitate de achizitor S.C.
ARC DESIGN S.R.L. in calitate de prestator s-a incheiat contractul de servicii de proiectare
nr.24700/20.07.2021, pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice in vederea realizarii
obiectivului de investitii „Construirea si dotarea Spitalului Clinic Integrat de Boli
2

Respiratorii Iasi"- LOTUL I — ETAPA 1 (Plan Urbanistic Zonal ( PUZ) inclusiv studii
aferente si documentatii obtinere avize faza PUZ, Tema de proiectare, Studiul de
prefezabilitate, inclusiv studiile aferente)
predat documentatia tehnico-conomica (STUDIUL DE
Prestatorul a realizat
PREFEZABILITATE), pentru obiectivul de investitii: „Construirea si dotarea Spitalului
Clinic Integrat de Boli Respiratorii Iasi"
Conform art.6, "Sectiunea Studiul de prefezabilitate" alin.(3) din Hotšrirea
nr.907/29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul cadrul al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, „Studiul de prefezabilitate se aprolth de ciitre ordonatorul
principal de credite, in cazul administratiei publice centrale, respectiv de ceitre autoritištile
deliberative, in cazul programelor de investitii publice locale".
Fati de cele prezentate, propunem aprobarea Studiului de Prefezabilitate
pentru obiectivul de investitii: „Construirea si dotarea Spitalului Clinic Integrat de Boli
Respiratorii Iasi"
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