
                                                                                                                  
HOTĂRÂREA NR. 258 

din 19 decembrie 2017 
 

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de 
Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie: Amenajare Zonă de 
Agrement Parc Aventura, Pădurea Gârboavele 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, domnul Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:  28594/15.12.2017  

 
Consiliul Judeţean Galaţi: 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanţe, strategii, studii  

şi prognoză economico-socială, Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea 
programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi europeană, 
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 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 prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi ale art. 91 alin. (3) lit. f)  din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
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 (Documentaţie de 
Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie: Amenajare Zonă de 
Agrement Parc Aventura, Pădurea Gârboavele  cu valoarea totală a investiţiei 
1.584.473,07 lei (inclusiv TVA), din care valoarea C+M este de 337.966,01 lei (inclusiv TVA) 
conform Anexa 1.  
           Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Servicului Public Judeţean de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat, Galaţi.  
 
 
 

.   P R E Ş E D I N T E, 
 

          COSTEL FOTEA 

 
 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 

  Macri Nicoleta                                                                                                                                        Arhitect Şef,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  14.12.2017                                                                                                                                             Mărioara  Dumitrescu        

Contrasemnează pentru legalitate 
             Secretarul  Judeţului, 
                    Paul Puşcaş 
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Anexa nr. 1 
 

 

Amenajarea parcului de aventură vine în întâmpinarea planului de manajement al ariei 
naturale protejate Pădurea Gârboavele. Astfel sunt necesare investiţii  în infrastructura 
turistică a acestei zone, investiţii care pe termen lung să permită: promovarea dezvoltării 
serviciilor în sectorul turistic şi dezvoltarea firmelor care au ca sector de activitate turismul; 
creşterea veniturilor prin atragerea turiştilor străini; dezvoltarea economică a judeţului Galaţi 
prin sprijinirea iniţiativelor combinate ale sectorului public şi ale celui privat. Astfel în zona de 
agrement (169,7 ha), situată la est de aria protejată Pădurea Gârboavele, ce cuprinde deja 
Muzeul Pescăresc, Grădina Zoologică, zone de picnic şi restaurente se propune îmbogăţirea 
afertei turistice printr-un parc de aventură. 

In Franţa de la apariţia în anul 1995 al acestui tip de activitate, s-au construit până în 
prezent peste 600 de astfel de locaţii, la o populaţie de circa 57 milioane de locuitori. 
Numărul parcurilor de aventură fiind în continuă creştere în ţări precum Austria(189), 
Germania (354), Belgia (49), Anglia (114), Spania (64), Italia (44), Elveţia (68), Austria (40), 
Japonia (24), etc. 

In România există 24 astfel de parcuri situate în diverse zone ale ţării 
Parcul de aventură este o formă de utilizare a potenţialului pădurii, într-un mod 

ecologic, fără a dăuna naturii.  
 
Investiţia cuprinde ca lucrări de bază următoarele: 

            -amenajare a terenului  care se va  realiza fără vreo defrişare a copacilor, chiar din 
potrivă, zona urmând a fi curăţată de gunoaie şi resturi vegetale uscate. Tiroliene, butuci 
suspendaţi, paltforme, poduri, scări, toate interconectate între copaci, în mai multe trasee cu 
diferite grade de dificultate; 

-casa administraţiei cu o suprafaţă de 36.86 mp care va avea  în competenţă sa zonă 
depozitare (echipamente) şi o zonă comercială (vânzări bilete, băuturi răcoritoare, promovare 
turistică, toalete, etc.); 

-dotări care constau în amenajarea traseelor cu  grade de dificultate diferite, cu 
elemente care compun un traseu (doagele, scara amiralului, tiroliana, plansetele de Sahara, 
pasarela Chinei, podul tibetan, fusuri suspendate, pasarela daunelor etc.); 

-3 panouri afişaj cu hărţi ale ansamblului; 
-5 coşuri de gunoi cu colectare selectivă; 
-5 foişoare de lemn cu acoperiş rectangular, cu 4 băncuţe de lemn şi o măsuţă 

rotundă la mijloc; 
-piste biciclişti . 
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