
 
HOTĂRÂREA NR. _____ 

din ___________________ 2017 
 

privind: aprobarea documentaţiei: Rest de executat pentru  investiţia RK Reabilitare 
„Laborator Clinic” pentru Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă  ’’SF. APOSTOL 
ANDREI ”, Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:1592 /15.02.2017 

 

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 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 Judeţean Galaţi;  

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 documentatia: Rest de executat pentru investiţia RK Reabilitare 
„Laborator Clinic” pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” 
Galaţi, cu valoarea totală de 895.990,083lei (inclusiv TVA), din care valoarea C+M este de 
715.361,724 lei (inclusiv TVA).  

 
           Art.2.  Prezenta hotărâre se va comunica Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ” 
Sf.Apostol.Andrei ” Galaţi. 
    

P R E Ş E D I N T E, 
 

COSTEL FOTEA 

 
 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                           

Arhitect Şef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Mărioara  Dumitrescu    

         

Macri Nicoleta 
15.02.2017 
 

                      

Contrasemnează pentru legalitate 
             Secretarul  Judeţului, 
                    Paul Puşcaş 



Vizat juridic, 
Serviciul contencios şi probleme juridice 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 1592/15.02.2017 
 

 

 

 

                                    EXPUNERE DE MOTIVE 
 

         la proiectul de hotărâre al Consiliului Judetean Galaţi privind aprobarea 
documentaţiei: Rest de executat pentru investiţia R.K.Reabilitare „Laborator 
Clinic” pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Galaţi 

 
   

 Iniţierea acestui proiect de hotărâre a fost determinată de faptul că la această dată 

Spitalul Judeţean de Urgenţă are lucrările începute din anul 2015 şi nefinalizate deoarece 

firma constructoare a intrat în insolvenţă. 

 Consiliul Judeţean Galaţi a aprobat prin Hotărârea nr.16 din 27.02.2015 

Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a Proiectului Tehnic pentru obiectivul de 

investiţie „Reparaţii capitale pentru reabilitare Laborator Clinic” din cadrul Spitalului Clinic 

Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Galaţi.  

Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă a organizat procedurile de achiziţie pentru lucrări 

şi a incheiat contractul de executie nr.11291 din 11.08.2015. Pe parcursul derulării 

contractului, societatea care execută lucrările a intrat în insolvenţă şi a suspendat lucrările. In 

această situaţie Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă prin adresa nr.19204 din 29.08.2016 

comunică Administratorului judiciar şi Administratorului special respectiv constructorul că 

începand cu data de 29.08.2016, contractul de lucrări nr.11291/11.08.2015 este reziliat 

de plin drept. 

In vederea continuării lucrărilor Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă întocmeste 

documentaţia pentru rest de executat aferent investiţiei iniţiale denumind-o Rest de executat 

pentru investiţia R.K. Reabilitare „Laborator Clinic” pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 

„Sf.Apostol Andrei” Galaţi.   

Din  aceste  motive, propunem  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  privind :   
Documentaţia:  Rest de executat pentru investiţia R.K. Reabilitare „Laborator 

Clinic” pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Galaţi.                          

Solicităm avizul  Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanţe, strategii, studii  şi  prognoză 
economico-socială 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. 

 

                                           PREŞEDINTE 

                                     COSTEL FOTEA 
 
 
           

            Arhitect Şef, 
                                                                                                                                                                                                                                                  Mărioara Dumitrescu                                                                                                                                                                                                  

Macri Nicoleta/ 

1ex/ 14.02.2017 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate 
Nr. 1592/15.02. 2017 
 

        RAPORT  DE  SPECIALITATE 
           

              la proiectul de hotărâre al  Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea 
            documentaţiei:  Rest de executat pentru investiţia R.K.Reabilitare „Laborator 

Clinic” pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Galaţi  
                                          
 Iniţiatorul, prezintă un proiect de hotărâre  al Consiliului Judeţean Galaţi, de  aprobare  a 

documentatiei  „Rest de executat pentru investiţia R.K.Reabilitare „Laborator Clinic” pentru 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Galaţi.  

Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă a organizat procedurile de achiziţie pentru lucrări şi a 

incheiat contractul de executie nr.11291 din 11.08.2015. Pe parcursul derulării contractului, 

societatea care execută lucrările a intrat în insolvenţă şi a suspendat lucrările. In această situaţie 

Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă prin adresa nr.19204 din 29.08.2016 comunică 

Administratorului judiciar şi Administratorului special respectiv constructorul că începand cu data 

de 29.08.2016, contractul de lucrări nr.11291/11.08.2015 este reziliat de plin drept. 

Investitia cuprinde lucrări de igienizare şi recompartimentare a unor încăperi (desfiinţări de 

pereţi existenţi) pentru a li se putea da o altă destinaţie. 

 Lucrările de intervenţie propuse prin documentatie sunt: arhitectură, instalaţii electrice 

interioare, instalaţii electrice curenţi slabi-date-voce, protecţia la perturbaţiile electromagnetice a 

echipamentelor sensibile, instalaţii sanitare şi de combaterea incendiilor interioare, alimentare cu 

apă, instalaţii interioare de încălzire centrală, instalaţii aer condiţionat, instalaţii de ventilare 

grupuri sanitare interioare, conf. Proiect tehnic nr. 2059/14205/2016. 

 Având în vedere prevederile art. 91 alin (3) lit. f) din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, cu  modificările  şi  completările  ulterioare, Consiliul 

Judeţului Galaţi aprobă documentaţiile tehnico - economice pentru lucrările de investiţii de interes 

judeţean. 

Considerăm că acest proiect de hotărâre îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus aprobării  

şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi. 
      

Direcţia Arhitect Şef                              Direcţia                                         Direcţia                                            

                                                       Economie şi Finanţe                            Patrimoniu         

     Arhitect Şef ,                            Director executiv,                          Director  executiv,                                                                                                        

Mărioara Dumitrescu                      Stoica George                             Constantin  Cristea                                  

 
             Directia de                                 Şef  Serviciu Contencios                                                                             
     Dezvoltare Regională                          şi Probleme Juridice                                                                                                                                                 
                                                
   

         Director  executiv,  Andrei Mişurnov 
 

          Camelia Epure                                                


