
 

HOTǍRÂREA  Nr. 252 

din 19 decembrie 2017 
 

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de 
Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Extindere, Modernizare 
și Dotare a Unităţii de Primiri Urgenţe,  Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol 
Andrei” Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 28595/15.12.2017 

 

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. 6 de analiză privind administrarea şi gestionarea 
patrimoniului, investiţii lucrări publice şi de refacere a monumetelor istorice şi de arhitectură 
ale 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 şi art.291 alin (1) lit.b) din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal cu modificările şi 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) şi 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 rezultaţi din DALI (Documentaţia de 
Avizare Lucrări de Intervenţie) privind realizarea obiectivului „Extindere, Modernizare și 
Dotare a Unităţii de Primiri Urgenţe, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol 
Andrei Galaţi” cu valoarea totală a investiţiei de 6.614.695,28 lei (inclusivTVA) din care C+M 
este de 2.131.011,48 lei (inclusiv TVA) potrivit Anexei nr.1, parte integrantă la hotărâre. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
                 Arhitect Șef, 
Macri Nicoleta          Dumitrescu Mărioara                                                                                                                                                                                
    14.12.2017                                                  
 

 
Contrasemnează pentru legalitate 

Secretarul Judeţului, 
Paul Puşcaş          
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Anexa nr. 1 
 

        

 Lucrările de intervenţie propuse prin proiect sunt: 

1). Extinderea pe orizontală a clădirii formată dintr-un corp cu regimul P realizat din 

cadre din beton armat cu stâlpi, grinzi şi planşee din beton armat. Acoperişul va fi tip 

terasă necirculabilă. Fundaţiile vor fi continue din beton armat. 

2). Lucrări de creştere a eficienţei energetice (cu asigurarea condiţiilor de confort 

interior) la extindere ce constau în lucrări de reabilitare termică a elementelor de 

anvelopă a clădirii, lucrări de realizare a sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare 

a apei calde de consum, instalarea unor sisteme elternative de producere a energiei 

electrice şi/sau termice pentru consum propriu, lucrări de instalare a sistemelor de 

climatizare, ventilare, lucrări de modernizare a instalaţiei de iluminat. 

3). Lucrări de amenajare interioară. 

4). Utilaje şi echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj (pompă de căldură, 

ventilatoare, centrală tratare aer, instalaţie semnalizare incendiu,etc). 

5). Dotări medicale 
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                 Macri Nicoleta                                                                                                                          Arhitect şef 
14.12.2017                                                                                                                               Mărioara Dumitrescu 
  

 
 
 
 


