
 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2018 
 

privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie  privind realizarea 
obiectivului „Branşament apă rece şi contorizare” – Scoala Gimnazială Specială 
„Constantin Pufan” Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 25581/23.10.2018 

 

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 „Branşament apă rece şi contorizare” – Scoala Gimnazială Specială 
„Constantin Pufan” Galaţi cu valoarea totală a investiţiei de 59.215,707 lei (inclusivTVA) 
din care C+M este de 45.841,501 lei (inclusiv TVA) 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Scolii Gimnaziale Speciale „Constantin 
Pufan” 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. 25581/23.10.2018 

                                   
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

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

„Branşament apă rece şi contorizare” – Scoala Gimnazială Specială „Constantin 
Pufan”  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 constă în executarea instalaţiei de „Branşament 

apă rece şi contorizare”, la imobilul amplasat în mun.Galaţi, str.1 Decembrie 1918, nr.25, 

beneficiar fiind Scoala Gimnazială Specială „Constantin Pufan” şi presupune alimentarea cu 

apă rece, din reţeaua de apă existentă de pe bulevardul Milcov unde există un cămin de 

vane. In acest cămin se face branşarea în conducta DN 200 FnD. Tot aici se amplasează şi 

linia de măsură formată din contor combinat, robineţi de secţionare, clapet de sens şi filtru de 

impurităţi după care se realizează un branşament individual PEHD cu o lungime de 84,00 m.     

 

            Din  aceste  motive, propunem  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  privind 

aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie pentru obiectivul „Branşament apă 

rece şi contorizare”  - Scoala Gimnazială Specială „Constantin Pufan” 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. 25581/23.10. 2018 
 

    
  RAPORT  DE  SPECIALITATE 

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

„Branşament apă rece şi contorizare” – Scoala Gimnazială Specială „Constantin Pufan”  
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 „Branşament apă rece şi contorizare” – Scoala Gimnazială Specială „Constantin 
Pufan”  Galaţi 

   Soluţia propusă în Proiectul Tehnic constă în executarea instalaţiei de „Branşament apă 
rece şi contorizare”, la imobilul amplasat în mun.Galaţi, str.1 Decembrie 1918, nr.25, beneficiar 
fiind Scoala Gimnazială Specială „Constantin Pufan” şi presupune alimentarea cu apă rece, din 
reţeaua de apă existentă de pe bulevardul Milcov unde există un cămin de vane. In acest cămin 
se face branşarea în conducta DN 200 FnD. Tot aici se amplasează şi linia de măsură formată 
din contor combinat, robineţi de secţionare, clapet de sens şi filtru de impurităţi după care se 
realizează un branşament individual PEHD cu o lungime de 84,00 m.     

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 „Branşament apă rece şi 
contorizare” – Scoala Gimnazială Specială „Constantin Pufan”  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                                 


