
 

 

 

 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 179 

din 24 august 2017 
 

privind: aprobarea predarii proiectului tehnic si a documentatiei de executie pentru 
obiectivul de investitii SISTEM DE INCALZIRE IMOBIL str Blaj nr 11 catre DIRECŢIA 
GENERALÃ DE ASISTENŢÃ SOCIALÃ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Iniţiator:COSTEL FOTEA, Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7332/19.08.2017 

 Consiliul Judeţului Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
           Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţului Galaţi; 
           Având în vedere raportul de avizare al Comisiilor de specialitate nr. 1 pentru buget – 
finanţe, strategii, studii şi prognoză economico – socială, al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru 
asistență și protecție socială, învățământ, sănătate, cultură, activități științifice, sportive şi de 
agrement şi al Comisiei de specialitate nr. 6 de analiză privind administrarea şi gestionarea 
patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură 
ale Consiliului Judeţului Galaţi; 
           Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galați nr. 142/27.07.2017 privind 
aprobarea Proiectului Tehnic și a Documentației de Execuție pentru obiectivul de investiție: 
Sistem de încălzire imobil str. Blaj nr. 11; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), c) şi e) și art. 123 alin. (1) din Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

           

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

           Art.1. (1) Se aprobă predarea proiectului tehnic si a documentatiei de executie pentru 
obiectivul de investitii SISTEM DE INCALZIRE IMOBIL str Blaj nr. 11, nr inventar 81818, 
valoare 11.299,44 lei fara TVA. 

(2) Predarea-primirea proiectului tehnic și a documentației de execuție se va face pe 
bază de proces verbal încheiat între Consiliul Județean Galați și DIRECŢIA GENERALÃ DE 
ASISTENŢÃ SOCIALÃ ŞI PROTECŢIA COPILULUI. 
 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢÃ 
SOCIALÃ ŞI PROTECŢIA COPILULUI. 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel FOTEA 
Contrasemnează pentru legalitate                                                                                               
          Secretarul Judeţului                                                            
                Paul Puşcaş 

 

                          
                                                                                                             
Nedelcu Costel/1 ex./18.08.2017                                                                                                                                                                                                            Dir. Ex.: Cristea Constantin 


