
 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2018 
 

privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie  privind realizarea 
obiectivului „Scară exterioară C.P. Iovan Iorgovan” – Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:25450/18.10.2018 

 

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), f) 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 Proiectul Tehnic şi Detaliile de Execuţie privind realizarea 
obiectivului „Scară exterioară C.P. Iovan Iorgovani” – Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi cu valoarea totală a investiţiei de 70.917 lei 
(inclusivTVA) din care C+M este de 48.018 lei (inclusiv TVA) 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

                                                               Arhitect Sef, 
                                                               Mărioara Dumitrescu 

                                                                                                                                                                                                     
 
 
Serviciu Investiţii şi Urmăriri Contracte 
Macri Nicoleta                                                                                                                                                                                                                    
                              

                                                                

 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Ionel Coca 

                                                                                                                      



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 25450/18.10.2018 

                                   
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Proiectului 
Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie privind realizarea obiectivului 

„Scară exterioară C.P. Iovan Iorgovan” – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului  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 în Proiectul Tehnic nu modifică soluţia din DALI-ul aprobat prin HCJ 

nr.89 din 25.04.2018  şi anume construirea unei scări exterioare ce se va executa la 25 cm 

de construcţia existentă şi va deservi evacuarea, în  caz de urgenţă a personalului de la 

etajul construcţiei existente – CP Iovan Iorgovan. Scara se va executa din metal, fără pereţi 

exteriori şi fără acoperiş, va avea înălţime de 3,65m măsurată de la nivelul trotuarului până la 

nivelul la care se circulă la etajul construcţiei existente şi va fi prevăzută cu 3 rampe, 3 

podeste şi cu balustrade metalice. Scara va avea structura de rezistenţă alcătuită din: 

fundaţii din beton armat, cadre metalice, podeste şi trepte din tablă striată, balustrade 

metalice din profile inoxidabile.   

 

            Din  aceste  motive, propunem  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  privind 

aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie pentru obiectivul „Scară exterioară 

C.P. Iovan Iorgovan”  - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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. 

 
 

P R E Ş E D I N T E 
FOTEA COSTEL 

 

 
Arhitect Sef, 

Mărioara Dumitrescu 
 
 
 
Serviciu Investiţii şi Urmariri Contracte                                                                                                                                                                                          
 Macri Nicoleta                                                                                                                                                                                                                                                              



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate 
Nr. 25450/18.10. 2018 
 

     RAPORT  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Proiectului Tehnic 

şi a Detaliilor de Execuţie privind realizarea obiectivului 
„Scară exterioară C.P. Iovan Iorgovan” – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului  Galaţi 
 

            Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect 
de hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie pentru 
obiectivului „Scară exterioară C.P. Iovan Iorgovan”- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului  Galaţi  

Soluţia propusă în Proiectul Tehnic nu modifică soluţia din DALI-ul aprobat prin HCJ nr.89 
din 25.04.2018  şi anume construirea unei scări exterioare ce se va executa la 25 cm de 
construcţia existentă şi va deservi evacuarea, în  caz de urgenţă a personalului de la etajul 
construcţiei existente – CP Iovan Iorgovan. Scara se va executa din metal, fără pereţi exteriori şi 
fără acoperiş, va avea înălţime de 3,65m măsurată de la nivelul trotuarului până la nivelul la care 
se circulă la etajul construcţiei existente şi va fi prevăzută cu 3 rampe, 3 podeste şi cu balustrade 
metalice. Scara va avea structura de rezistenţă alcătuită din: fundaţii din beton armat, cadre 
metalice, podeste şi trepte din tablă striată, balustrade metalice din profile inoxidabile.   

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, este necesară aprobarea proiectului de hotărâre privind  aprobarea 
Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie pentru obiectivul „Scară exterioară C.P. Iovan 
Iorgovan” – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.  
           Având in 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. 
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 Sef Serviciu Investiţii şi Urmăriri Contracte 

Nicoleta Macri                                 


