
 
HOTĂRÂREA NR. _____ 

din ___________________ 2017 
 

privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru 
obiectivul de investiţie: PARCARE SUPRAETAJATĂ - Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă  Sf. Apostol Andrei, Galaţi 
Iniţiatori: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea şi consilier 
judeţean, Vicleanu Marian 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2632/21.03.2017  

 

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 Proiectul Tehnic si Documentaţia de execuţie pentru obiectivul de 

investiţie: PARCARE SUPRAETAJATĂ - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Sf.Apostol Andrei Galaţi, cu valoarea totală de 8.310.370 mii lei (inclusiv TVA), din care 
valoarea C+M este de 7.386.361 mii lei (inclusiv TVA).  

 
               

P R E Ş E D I N T E, 
 

COSTEL FOTEA 

 
 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                            
 
 
 

 
Arhitect Şef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Mărioara  Dumitrescu    
         

Macri Nicoleta 
17.03.2017 

Contrasemnează pentru legalitate 
             Secretarul  Judeţului, 
                    Paul Puşcaş 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 2632/21.03.2017 
 

 

 

 

                                    EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judetean Galaţi privind aprobarea 
Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de 

investiţie: PARCARE SUPRAETAJATĂ – 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 se confruntă cu o deficienţă în gestionarea locurilor de parcare.  

Parcarea propusă se află în incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol 

Andrei” şi este ocupată de spaţii verzi neamenajate plantate cu arbori/arbuşti şi un drum de 

acces de pe care se va realiza accesul în construcţia propusă. 

Investiţia propusă presupune o construcţie nouă demisol şi parter (D+P), având funcţiunea 

principală: parcare supraetajată ce va asigura parcarea de 315 autoturisme. 

         Soluţia propusă prevede realizarea unei parcări organizată pe seminivele la care 

circulaţia autoturismelor se realizează în doua benzi de circulaţie, iar comunicarea pe 

verticală este asigurată de rampe carosabile dispuse simetric faţă de accesul principal. 

Clădirea parcării propuse este de formă dreptunghiulară cu dimensiunile maxime în 

plan de 83,60m x 47,90m. Parcarea va avea două niveluri supraterane cu locuri dispuse pe 

tronsoane paralele.  

Din  aceste  motive, propunem  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  privind aprobarea           
Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de execuţie pentru obiectivul de investiţie: 
PARCARE SUPRAETAJATĂ – 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                                  CONSILIER JUDEŢEAN 

         COSTEL FOTEA                          MARIAN VICLEANU  
 
 
           
 
 
 
 
 

            Arhitect Şef,                                                                                                                                                                                                                                                  

Mărioara Dumitrescu             
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                      

Macri Nicoleta/ 

1ex/ 17.03.2017 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate 
Nr. 2632/21.03.2017 

     RAPORT  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre al  Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea 

Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie: 
PARCARE SUPRAETAJATĂ – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf.Apostol Andrei 

Galaţi 
                                          
 Iniţiatorii, prezintă un proiect de hotărâre  al Consiliului Judeţean Galaţi, de  aprobare  

Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de execuţie pentru obiectivul de investiţie: PARCARE 
SUPRAETAJATĂ – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf.Apostol Andrei Galaţi 

Oportunitatea investiţiei este dată de contextul urban favorabil, vecinatătea cu Spitalul 

Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” creează premizele unei integrări oportune într-o 

zonă aglomerată cu un flux crescut de vizitatori şi un număr insuficient de locuri de parcare. 

Amplasarea unei parcări supraterane este o soluţie viabilă care poate satisface nacesităţile de 

asigurarea a locurilor de parcare, valorificându-se la maxim posibilităţile existente. 

Parcarea propusă se află în incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol 

Andrei” şi este ocupată de spaţii verzi neamenajate plantate cu arbori/arbuşti şi un drum de 

acces de pe care se va realiza accesul în construcţia propusă. 

Investiţia propusă presupune o construcţie nouă demisol şi parter (D+P), având funcţiunea 

principală: parcare supraetajată ce va asigura parcarea de 315 autoturisme. 

 Soluţia propusă prevede realizarea unei parcări organizată pe seminivele la care 

circulaţia autoturismelor se realizează în doua benzi de circulaţie, iar comunicarea pe verticală 

este asigurată de rampe carosabile dispuse simetric faţă de accesul principal. 

Clădirea parcării propuse este de formă dreptunghiulară cu dimensiunile maxime în plan 

de 83,60m x 47,90m. Parcarea va avea două niveluri supraterane cu locuri dispuse pe tronsoane 

paralele.  

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               
 

 


