
 
HOTĂRÂREA NR. _____ 

din ___________________ 2017 
 

privind: aprobarea Proiectului Tehnic și a Documentației de Execuție pentru 
obiectivul de investiție: Sistem de încălzire imobil str. Eroilor nr. 20 – ALA (Protecția 
Civilă) 

Iniţiator: Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 6351 / 20.07.2017  

   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.1. Se aprobă Proiectul Tehnic și Documentaţia de execuţie pentru obiectivul de 

investiţie: Sistem de încălzire imobil str. Eroilor nr. 20 – ALA (Protecția Civilă), cu valoarea 

totală de 217,544 mii lei (inclusiv TVA), din care valoarea C+M este de 204,454 mii lei (inclusiv 
TVA).  
             

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

COSTEL FOTEA 

 
 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Macri Nicoleta                                                                                                                                             Arhitect Şef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 14.07.2017                                                                                                                                                 Mărioara  Dumitrescu   

Contrasemnează pentru legalitate 
             Secretarul  Judeţului, 
                    Paul Puşcaş 



 

                            Vizat juridic, 
Serviciul contencios şi probleme juridice 
 
 
 
 
 
 
       



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 6351/20.07.2017 
 

 

 

 

                                    EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Proiectului 
Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie: Sistem de 

încălzire imobil str. Eroilor nr. 20 – ALA (Protecția Civilă) 
 

 

     Iniţierea acestui proiect de hotărâre a fost determinată de necesitatea soluţionării 

problemelor de încălzire ce pot apărea, în iarna 2017-2018, la imobilele Consiliului Județean 

Galați și a instituțiilor subordonate, în condițiile închiderii sistemului centralizat de încălzire a 

municipiului Galați. 

     Din aceste motive, propun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea           

Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de execuţie pentru obiectivul de investiţie :  

Sistem de încălzire imobil str. Eroilor nr. 20 – ALA (Protecția Civilă). 

     Faţă de cele menţionate, solicit 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. 

     În baza considerentelor mai sus expuse, supun spre dezbatere şedinţei în plen a 

Consiliului Judeţean Galaţi  proiectul de hotărâre anexat. 

 

          
 

PREŞEDINTE, 
 

COSTEL FOTEA 
 
 

         
 
 
 
 

            Arhitect Şef,                                                                                                                                                                                                                                                  

Mărioara Dumitrescu             
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                      

Macri Nicoleta/ 

1ex/ 14.07.2017 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate 
Nr. 6351/20.07. 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: Sistem de încălzire imobil 

str. Eroilor nr. 20 – ALA (Protecția Civilă) 
 
 

 
     Iniţiatorul, Președintele Consiliului Județean Galați – domnul Costel FOTEA, prezintă un 
proiect de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a 
Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie : Sistem de încălzire imobil str. Eroilor 
nr. 20 – ALA (Protecția Civilă). 
     În luna aprilie 2017, Consiliul Judeţean Galaţi a demarat procedura de achiziţie lucrări, prin 
publicarea  în SEAP, pentru proiectare sistem de încălzire imobile aparținând Consiliului 
Județean Galați și instituțiilor subordonate. 
     S-a semnat contractul prestări servicii nr. 4789/31.05.2017- Proiectare sistem de încălzire 
imobile aparținând Consiliului Județean Galați și instituțiilor subordonate, iar documentația a fost 
predată, în termen, în data de 30.06.2017. 
     Având în vedere prevederile art. 91 alin (3) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația 
publică locală, republicată, cu  modificările  şi  completările  ulterioare, Consiliul Judeţean Galaţi 
aprobă documentaţia tehnico–economică pentru lucrările de investiții 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 


