
 
HOTĂRÂREA NR. _____ 

din ___________________ 2017 
 

privind: aprobarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul: Demolare Staţie de Oxigen 
– Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl.Costel Fotea  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4355/19.06.2017  

 

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 pentru obiectivul: „Demolare Staţie de Oxigen – 
Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi‟, cu valoarea totală de 22.639 lei (inclusiv TVA), din 
care valoarea C+M este de 15.552  lei (inclusiv TVA).  

          Art.2.  Prezenta hotărâre se va comunica Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi. 
 
               

P R E Ş E D I N T E, 
 

COSTEL FOTEA 

 
 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                            
 
 
 

 
 

         

Naie Emil                                                                                                                                                                 Arhitect Şef  
15.06.2017                                                                                                                                                           Mărioara  Dumitrescu                                                                                                
 

                 
           
 

Contrasemnează pentru legalitate 
             Secretarul  Judeţului, 
                    Paul Puşcaş 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 4355/19/06.2017 
 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea 
Proiectului  tehnic  pentru  obiectivul  „Demolare staţie de oxigen – Spitalul de 

Pneumoftiziologie 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.  

Clădirea staţiei de oxigen a spitalului nu mai este utilizată din anul 2009, când prin dotarea 

unităţii cu aparate electrice mobile concentratoare de oxigen, la patul bolnavului, a fost soluţionată 

problema alimentării cu oxigen. 

Alimentarea cu oxigen medicinal se realiza anterior anului 2009 cu butelii de oţel de 6 mc şi pe 

un traseu lung şi sinuos de ţeavă care traversa cca. 70 ml de clădiri, circuit subteran şi aerian, cu 

multiple probleme de întreţinere şi funcţionare, aspect ce a determinat şi renunţarea la acest sistem. 

În prezent, unitatea realizează alimentarea cu oxigen cu un număr de 24 buc. aparate electrice 

mobile concentratoare de oxigen. 

Clădirea staţiei de oxigen nu mai este funcţională datorită degradării structurii de rezistenţă, 

aspect menţionat şi în documentaţia memoriul tehnic al documentaţiei tehnice faza PT, DE nr. 

1058/2015 elaborat de SC. Proiect SA, cu propunerea de desfiinţare a acestei clădiri. Pe 

amplasamentul staţiei de oxigen se vor executa lucrările prevăzute în etapa II a proiectului 

nr.7008/2012 „Consolidare şi modernizare corp G” (sistematizare verticală, respectiv spaţii de parcare) 

aprobat prin Hotărârea  Consiliului Judeţean Galaţi nr.17 din 27.02.2015. 

Din  aceste  motive, propunem  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  privind:  

Proiectul  tehnic pentru obiectivul  „Demolare staţie de oxigen - Spitalul  de  
Pneumoftiziologie  Galaţi” 

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

economico-socială şi al Comisiei de  specialitate nr.6 pentru administrarea  şi  gestionarea  

patrimoniului, investiţii, lucrări  publice  şi  de  refacere a  monumentelor  istorice  şi  de  arhitectură,  

ale  Consiliului  Judeţului  Galaţi. 

 
 

 

PREŞEDINTE, 

Costel FOTEA 

 
 
 
 
      Naie Emil                                                                                                                                                                                                                                          Arhitect Şef, 
     15.06.2017                                                                                                                                                                                                                               Mărioara Dumitrescu 

 



 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate 
Nr. 4355/19.06. 2017 
 

        RAPORT  DE  SPECIALITATE 
 
 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea 
Proiectului  tehnic  pentru  obiectivul   „Demolare staţie de oxigen - Spitalul de 

Pneumoftiziologie Galaţi” 
 

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

a  Proiectului tehnic  pentru  obiectivul „ Demolare staţie de oxigen -  Spitalul de 

Pneumoftiziologie Galaţi “.                                        

 Lucrările menţionate în proiect prevăd demolarea staţiei de oxigen care nu mai este 

utilizată din anul 2009 când prin dotarea unităţii cu aparate electrice mobile concentratoare de 

oxigen, la patul bolnavului, a fost soluţionată problema alimentării cu oxigen. Alimentarea cu 

oxigen medicinal se realiza anterior anului 2009 cu butelii de oţel de 6 mc şi pe un traseu lung şi 

sinuos de ţeavă care traversa cca. 70 ml de clădiri, circuit subteran şi aerian, cu multiple 

probleme de întreţinere şi funcţionare, aspect ce a determinat şi renunţarea la acest sistem. 

            În prezent, unitatea realizează alimentarea cu oxigen cu un număr de 24 buc. aparate 

electrice mobile concentratoare de oxigen. 

           Clădirea staţiei de oxigen nu mai este funcţională datorită degradării structurii de 

rezistenţă, aspect menţionat şi în documentaţia memoriul tehnic al documentaţiei tehnice faza 

PT, DE nr. 1058/2015 elaborat de SC. Proiect SA, cu propunerea de desfiinţare a acestei clădiri. 

Pe amplasamentul staţiei de oxigen se vor executa lucrările prevăzute în etapa II a proiectului 

nr.7008/2012 „Consolidare şi modernizare corp G” (sistematizare verticală, respectiv spaţii de 

parcare) aprobat prin Hotărârea  Consiliului Judeţean Galaţi nr.17 din 27.02.2015. 

Conform prevederilor 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. 

In concluzie proiectul de hotărare astfel iniţiat întruneşte conditiile de legalitate şi poate fi 

supus dezbaterii şedinţei în plen a Consiliului Judeţului Galaţi. 

Direcţia Arhitect Şef                              Direcţia                                         Direcţia                                            
                                                       Economie şi Finanţe                          Patrimoniu         

     Arhitect Şef ,                            Director executiv,                          Director  executiv,                                                                                                        
Mărioara Dumitrescu                    George Stoica                                Constantin  Cristea                                  

 

           
     Directia de                                 Sef Serviciu Contencios                                                                             
     Dezvoltare Regională                          şi Probleme Juridice                                                                                                                                            
                                                
   

         Director  executiv,   Andrei Mişurnov 

         Camelia Epure        
 
 
Naie Emil /15.06.2017                            


