
 
HOTĂRÂREA NR. _____ 

din ___________________ 2017 
 

privind: aprobarea Studiului de Soluţie pentru obiectivul de investiţie: Racordarea la 
reţeaua electrică a imobilelor din cadrul  Muzeului Zonei Pescăreşti din Judeţul 
Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2633/21.03.2017  

 

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 Studiul de Soluţie pentru obiectivul de investiţie: Racordarea la 
reţeaua electrică a imobilelor din cadrul Muzeului Zonei Pescăreşti din Judeţul 
Galaţi, cu valoarea totală de 113.385,62 lei (inclusiv TVA), din care valoarea C+M este de 
98.070,46 lei (inclusiv TVA).  

           Art.2.  Prezenta hotărâre se va comunica Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi.  
 
           .    

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. 2633/21.03.2017 
 

 

 

 

                                    EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea 
Studiului de Soluţie pentru obiectivul de investiţie:  

Racordarea la reţeaua electrică a imobilelor din cadrul  Muzeului Zonei 
Pescăreşti din Judeţul Galaţi 

   
 
 

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

solicitarea de Racordarea la reţeaua electrică a imobilelor din cadrul Muzeului Zonei 

Pescăreşti din Judeţul Galaţi, aparţinând utilizatorului CENTRUL CULTURAL DUNĂREA DE 

JOS GALAŢI.  

In vederea realizării investiţiei proiectantul a propus 2 variante de execuţie. Varianta 

avizată de către SDEE Galaţi prin adresa nr.16031/07.12.2015 şi supusă spre aprobare este 

varianta I – Circuit aerian de 0,4kV Lucrarea  constă în echiparea cutiei de distribuţie cu un 

circuit nou respectiv se va realiza o coloană electrică cu conductoare în teava PVC , coloana 

pozată pe stâlp şi fixată cu brăţări de prindere, racordată din noul circuit montat.  Se vor 

înlocui o parte din stâlpii existenţi şi se vor adăuga alţi stâlpi noi. Măsurarea energiei electrice 

se realizează prin intermediul unui contor de energie electrică trifazat, măsura directă, 

montat in BMPT-ul de 63A plasat pe stâlp. 

Din  aceste  motive, propunem  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  privind aprobarea               
Studiului de Soluţie pentru obiectivul de investiţie: Racordarea la reţeaua electrică a 
imobilelor din cadrul Muzeului Zonei Pescăreşti din Judeţul 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/ 17.03.2017 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate 
Nr. 2633/21.03.2017 

     
 
 RAPORT  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre al  Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea 
Studiului de Soluţie pentru obiectivul de investiţie:  

Racordarea la reţeaua electrică a imobilelor din cadrul Muzeului Zonei Pescăreşti 
din Judeţul Galaţi 

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

Studiului de Soluţie pentru obiectivul de investiţie: Racordarea la reţeaua electrică a imobilelor 

din cadrul Muzeului Zonei Pescăresti judeţul Galaţi. 

 Oportunitatea lucrării este determinată de solicitarea de racordare la reţeaua electrică a 

imobilelor din cadrul Muzeului Zonei Pescăreşti judeţul Galaţi, aparţinând utilizatorului CENTRUL 

CULTURAL DUNĂREA DE JOS GALAŢI.  

In vederea realizării investiţiei proiectantul a propus 2 variante de execuţie. Varianta 

avizată de către SDEE Galaţi prin adresa nr.16031/07.12.2015  şi supusă spre aprobare este 

varianta I – Circuit aerian de 0,4kV Lucrarea  constă în echiparea cutiei de distribuţie cu un circuit 

nou respectiv se va realiza o coloană electrică cu conductoare în teava PVC , coloana pozată pe 

stâlp şi fixată cu brăţări de prindere, racordată din noul circuit montat.  Se vor înlocui o parte din 

stâlpii existenţi şi se vor adăuga alţi stâlpi noi. Măsurarea energiei electrice se realizează prin 

intermediul unui contor de energie electrică trifazat, măsura directă, montat in BMPT-ul de 63A 

plasat pe stâlp. 

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               
 

 


