
 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2017 
 

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de 
Fezabilitate), privind realizarea obiectivului de investiţii: „Consolidarea terenului în 
vederea combaterii fenomenului de alunecare şi expertizarea clădirii afectate 
„Spălătorie, bloc alimentar şi compartiment sterilizare Spital Orăşenesc Tg.Bujor ”, 
jud.Galaţi  
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:28597/15.12.2017 

 

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 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 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 SF (Studiu de 
Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţii „Consolidarea terenului în vederea 
combaterii fenomenului de alunecare şi expertizarea clădirii afectate „Spălătorie, bloc 
alimentar şi compartiment sterilizare Spital Orăşenesc Tg.Bujor ”, jud.Galaţi cu valoarea 
totală a investiţiei de 1.184.374,83 lei (inclusivTVA) din care C+M este de 946.157,59 lei 
(inclusiv TVA) conform Anexei 1. 

Art.2. Prezenta hotărâre  va fi comunicată Spitalului Orăşenesc Tg.Bujor, jud. Galaţi 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 
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Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş          
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Anexa 1 

 

 

              In urma lucrărilor propuse vor rezulta următoarele: 

            1). Consolidarea terenului  în vederea combaterii fenomenului de alunecare. 

                  Se propune un zid de sprijin pe latura estică a clădirii, la limita căii de circulaţie pe un 

aliniament de 75,00 metri pe fundaţii indirecte (piloţi foraţi). Stratificaţia de sub calea de circutaţie va fi 

refăcută, corectandu-se astfel deficienţele infiltrărilor de apă. Suprafaţa de rulare a căii de circulaţie 

adiacente clădirii va fi asfaltată (circa 350 mp). Stratul superficial al versantului va fi asigurat prin 

dispunerea unui sistem de geocelule. 

            2). Lucrări de consolidare a structurii de reazistenţă pentru clădiriea afectată care constau în: 

               - consolidarea fundaţiilor perimetrale – cămăşuiri cu beton armat 

               - realizarea unui sistem de centuri din beton armat, la partea superioară a pereţilor 

ce vor fi cămăşuiţi 

              - cămăşuirea pereţilor exteriori din zidărie 

              - refacerea umpluturilor  în fundaţii 

             Rezolvările şi intervenţiile propuse au ca scop principal creşterea siguranţei în 

utilizarea spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea Spitalul Orăşenesc Tg.Bujor. 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 28597/15.12.2017 

                                   
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea indicatorilor 
tehnico economici rezultati din SF (Studiu Fezabilitate) pentru obiectivul de investiţie: 
Consolidarea terenului în vederea combaterii fenomenului de alunecare şi expertizarea 
clădirii afectate „Spălătorie, bloc alimentar şi compartiment sterilizare Spital Orăşenesc 

Tg.Bujor ”, jud.Galaţi  
 
 
Iniţierea acestui proiect de hotărâre a fost determinată de necesitatea aplicării corecte a 

prevederilor privind  aprobarea documentaţiilor tehnico - economice pentru lucrările de 
investiţii de interes judeţean.  

 
Soluţia propusă prevede :   

                   1). Consolidarea terenului  în vederea combaterii fenomenului de alunecare. 

               Se propune un zid de sprijin pe latura estică a clădirii, la limita căii de circulaţie 
pe un aliniament de 75,00 metri pe fundaţii indirecte (piloţi foraţi). Stratificaţia de sub calea de 
circutaţie va fi refăcută, corectandu-se astfel deficienţele infiltrărilor de apă. Suprafaţa de 
rulare a căii de circulaţie adiacente clădirii va fi asfaltată (circa 350 mp). Stratul superficial al 
versantului va fi asigurat prin dispunerea unui sistem de geocelule. 

         2). Lucrări de consolidare a structurii de reazistenţă pentru clădiriea afectată care 
constau în: 

              - consolidarea fundaţiilor perimetrale – cămăşuiri cu beton armat 
               - realizarea unui sistem de centuri din beton armat, la partea superioară a 

pereţilor ce vor fi cămăşuiţi 
              - cămăşuirea pereţilor exteriori din zidărie 
              - refacerea umpluturilor  în fundaţii 
 

            Din  aceste  motive, propunem  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  privind aprobarea 
indicatorilor tehnico economici rezultati din SF (Studiu Fezabilitate) pentru obiectivul de 
investiţie: Consolidarea terenului în vederea combaterii fenomenului de alunecare şi 
expertizarea clădirii afectate „Spălătorie, bloc alimentar şi compartiment sterilizare Spital 
Orăşenes Tg.Bujor ”, jud.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 Judeţean Galaţi 

 
PREŞEDINTE 

FOTEA COSTEL 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate 
Nr. 28597/15.12. 2017 
 

     
 
 
 
 RAPORT  DE  SPECIALITATE 

 

           

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea  indicatorilor 
tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu Fezabilitate) pentru obiectivul de investiţie: 

Consolidarea terenului în vederea combaterii fenomenului de alunecare şi expertizarea 
clădirii afectate „Spălătorie, bloc alimentar şi compartiment sterilizare Spital Orăşenesc 

Tg.Bujor”, jud.Galaţi 
 

 
            Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect 
de hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea indicatorilor tehnico-economici   privind realizarea 
obiectivului de investiţii Consolidarea terenului în vederea combaterii fenomenului de alunecare 
şi expertizarea clădirii afectate „Spălătorie, bloc alimentar şi compartiment sterilizare Spital 
Orăşenes Tg.Bujor ”, jud.Galaţi  
 

Soluţia propusă prevede :   
                   1). Consolidarea terenului  în vederea combaterii fenomenului de alunecare. 

               Se propune un zid de sprijin pe latura estică a clădirii, la limita căii de circulaţie pe 
un aliniament de 75,00 metri pe fundaţii indirecte (piloţi foraţi). Stratificaţia de sub calea de 
circutaţie va fi refăcută, corectandu-se astfel deficienţele infiltrărilor de apă. Suprafaţa de rulare a 
căii de circulaţie adiacente clădirii va fi asfaltată (circa 350 mp). Stratul superficial al versantului 
va fi asigurat prin dispunerea unui sistem de geocelule. 

         2). Lucrări de consolidare a structurii de reazistenţă pentru clădiriea afectată care 
constau în: 

              - consolidarea fundaţiilor perimetrale – cămăşuiri cu beton armat 
               - realizarea unui sistem de centuri din beton armat, la partea superioară a 

pereţilor ce vor fi cămăşuiţi 
              - cămăşuirea pereţilor exteriori din zidărie 
              - refacerea umpluturilor  în fundaţii 
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază prevederile 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. 
 

            În consecinţă, considerăm oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind  aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF pentru obiectivul de investiţii Consolidarea 
terenului în vederea combaterii fenomenului de alunecare şi expertizarea clădirii afectate 
„Spălătorie, bloc alimentar şi compartiment sterilizare Spital Orăşenes Tg.Bujor ”, 
jud.Galaţi  îndeplineşte condiţiile pentru a fi adoptat în şedinţa în plen a Consiliului Judeţean 
Galaţi în forma prezentă.  
          



    

 

 

      Avand in vedere prevederile art.91 alin (3) lit.f) din Legea nr.215/2001, privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completile ulterioare, Consiliul Jideţului Galaţi 

aprobă documentaţia tehnico-economică pentru lucrările de investiţii de interes judeţean. 

    

       Acest proiect de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate şi poate fi supus aprobării  

şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi. 
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