
 

 

 

HOTǍRÂREA Nr. 228 

din 6 noiembrie 2017 
 

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de 
investiţii „MODERNIZARE DRUMURI JUDEȚENE, JUDEȚUL GALAȚI” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9891/3.11.2017 

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 buget - finanţe, 

strategii, studii şi prognoză economico-socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi 
europeană și al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, 
conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 
          Având în vedere H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice și art. 291 alin (1) lit.b) din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare 

Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea 273/2006 cu privire la finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin (1), lit. b) și alin. (3) lit. a) 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.  Se aprobă indicatorii tehnico-economici privind realizarea obiectivului de 
investiţii „MODERNIZARE DRUMURI JUDEȚENE, JUDEȚUL GALAȚI” după cum urmează: 

Valoarea totală a investiţiei este de 12.425.550,05 lei (inclusivTVA) din care C+M este 
de 10.774.201,38 lei (inclusiv TVA). 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
Săndulache Elena                      Arhitect Sef  
      02.11.2017                                                 Mărioara Dumitrescu 

 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş          

                                                                                                              


