
 
HOTĂRÂREA NR. _____ 

din ___________________ 2017 
 

privind: modificarea Hotărârii nr. 44 din 28 martie 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: 6300/19.07.2017  

 

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.I. Se modifică Hotărârea nr. 44 din 28 martie 2017 privind aprobarea Proiectului 

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

1. Art.1. Va avea următorul conţinut:  
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 9.629.982 mii lei (inclusiv TVA), din 
care valoarea C+M este de 8.060.415 mii lei (inclusiv TVA).”  

             

P R E Ş E D I N T E, 
 

COSTEL FOTEA 
 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 

Macri Nicoleta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 14.07.2017                                                                                                                                                            

Contrasemnează pentru legalitate 
             Secretarul  Judeţului, 
                    Paul Puşcaş 



 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate 
Nr. 6300/19.07. 2017 
 

    
 
  RAPORT  DE  SPECIALITATE 

 

           
la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea Hotărârii nr.44 

din 28 martie 2017 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  modificare a 
Hotărârii nr.44 martie 2017 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie 
pentru obiectivul de investiţie: PARCARE SUPRAETAJATĂ – Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Sf.Apostol Andrei Galaţi potrivit devizului general anexat. 

 
In luna aprilie 2017 Consiliul Judeţean Galaţi a demarat procedura de achiziţie lucrări prin 

publicarea  în SEAP a anunţului de participare nr.404079 / 27.04.2017.  
 
De la data publicării în SEAP a anunţului de participare simplificat şi până la data de 

15.05.2017, au fost transmise la secţiunea „întrebări” din SEAP, un număr de 24 de solicitări de 
clarificări, precum şi o Notificare prealabilă formulată de un ofertant, în care se menţionează 
faptul că proiectul tehnic este subevaluat şi necesită măsuri de remediere. 

 
De asemenea, un ofertant a solicitat „anularea procedurii de achiziţie şi actualizarea 

proiectului tehnic şi a valorii estimate astfel încât să poată fi implementat, deoarece modificările 
aduse prin clarificări au  un impact financiar ridicat” 

 
 Având în vedere aspectele de mai sus, autoritatea constractantă, Consiliul Judeţean 

Galaţi, s-a aflat  în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la 
încălcarea principiilor prevăzute la art.2 alin.2 din Legea nr.98/2016 care  reglementează modul 
de realizare a achiziţiilor publice.  
           
           Pe cale de consecinţă  în data de 15.05.2017 comisia de licitaţie a fost nevoită să anuleze 
procedura de achiziţie publică lucrări, în conformitate cu art.212, alin(1), lit.c) din Legea 
nr.98/2016 “. 
         

          In această situaţie Consiliul Judeţean Galaţi a solicitat actualizarea proiectului tehnic şi 

implicit a valorii estimate cu luarea în calcul a solicitărilor de clarificări a ofertanţilor participanţi la 

procedura de achiziţie, inclusiv devierea conductei de apă, pe o lungime de   90 m. 

 

        Soluţia va rămâne aceeaşi şi anume 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 şi va asigura parcarea de 315 autoturisme 

 
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 
Judeţean 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. 
.                

 

 

 

Direcţia Arhitect Şef                              Direcţia                                         Direcţia                                            

                                                       Economie şi Finanţe                            Patrimoniu         

     Arhitect Şef ,                            Director executiv,                          Director  executiv,                                                                                                        

Mărioara Dumitrescu                      Stoica George                             Constantin  Cristea      

                               

 
           
           Directia de                                     Serviciu Contencios                                                                             
     Dezvoltare Regională                          şi Probleme Juridice                                                                                                                                                
                                     
   

         Director  executiv,   
 

          Camelia Epure     
 
                                            
 

 

 
 

 

 
 

Macri Nicoleta 

14.07.2017 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 6300/19.07.2017 
 

 

 

 

                                    EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea Hotărârii 

nr.44 din 28 martie 2017 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 necesitatea soluţionării 
deficienţelor apărute în perioada de implementare a acestui obiectiv de investiţii. 

In luna aprilie 2017 Consiliul Judeţean Galaţi a demarat procedura de achiziţie lucrări 
prin publicarea  în SEAP a anunţului de participare nr.404079 / 27.04.2017.  

De la data publicării în SEAP a anunţului de participare simplificat şi până la data de 
15.05.2017, au fost transmise la secţiunea „întrebări” din SEAP, un număr de 24 de solicitări 
de clarificări, precum şi o Notificare prealabilă formulată de un ofertant, în care se 
menţionează faptul că proiectul tehnic este subevaluat şi necesită măsuri de remediere. 

De asemenea, un ofertant a solicitat „anularea procedurii de achiziţie şi actualizarea 
proiectului tehnic şi a valorii estimate astfel încât să poată fi implementat, deoarece 
modificările aduse prin clarificări au  un impact financiar ridicat” 
          Având în vedere aspectele de mai sus, autoritatea constractantă, Consiliul Judeţean 
Galaţi, s-a aflat  în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă 
la încălcarea principiilor prevăzute la art.2 alin.2 din Legea nr.98/2016 care  reglementează 
modul de realizare a achiziţiilor publice respectiv: 
 ART. 2  
 (2) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării 
concursurilor de soluţii sunt:  
a) nediscriminarea;  
b) tratamentul egal;  
c) recunoaşterea reciprocă;  
d) transparenţa;  
e) proporţionalitatea;  
f) asumarea răspunderii. 
        Pe cale de consecinţă  în data de 15.05.2017 comisia de licitaţie a fost nevoită să 
anuleze procedura de achiziţie publică lucrări, în conformitate cu art.212, alin(1), lit.c) din 
Legea nr.98/2016 “ respectiv: 
ART. 212  
(1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de atribuire a contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru în următoarele cazuri:  
c) dacă încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau dacă este 
imposibilă încheierea contractului;  
(2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. c), prin încălcări ale prevederilor legale se înţelege 
situaţia în care, pe parcursul procedurii de atribuire, se constată erori sau omisiuni, iar 
autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca 
aceasta să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2). 
 
 
 



 

       

 

        In această situaţie Consiliul Judeţean Galaţi a solicitat actualizarea proiectului tehnic şi 

implicit a valorii estimate cu luarea în calcul a solicitărilor de clarificări a ofertanţilor 

participanţi la procedura de achiziţie, inclusiv devierea conductei de apă, pe o lungime de   

90 m. 

         Soluţia va rămâne aceeaşi şi anume 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 şi va asigura parcarea de 315 autoturisme 

Clădirea parcării are aceeaşi  formă respectiv dreptunghiulară cu dimensiunile maxime 

în plan de 83,60m x 47,90m. Parcarea va avea 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/ 14.07.2017 

 
 
 

 

 

 

 

 

   


