
 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2018 
 

privind: aprobarea documentaţiei tehnice privind realizarea obiectivului: Instalaţie de 
detectare, semnalizare şi avertizare incendiu Zona Agrement – Baza cu Specific 
Pescăresc – Balta Zătun 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:26645/21.11.2018 

 

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 Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice; 

Având în vedere prevederile 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 documentaţia tehnică  privind realizarea obiectivului: Instalaţie de 
detectare, semnalizare şi avertizare Zona Agrement – Baza cu Specific Pescăresc – 
Balta Zătun cu valoarea totală a investiţiei de 23.745,26 lei (inclusivTVA) din care C+M este 
de 21.960,26 lei (inclusiv TVA). 

 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

                                                               Arhitect Sef, 
                                                              Mărioara Dumitrescu 

                                                                                                                                                                                                     
 
 
Sef Serviciu Investiţii şi Urmăriri Contracte 
Macri Nicoleta                                                                                                                                                                                                

                                                                

 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Ionel Coca 

                                                                                                                      



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 26645/21.11.2018 

                                   

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea documentaţiei 
tehnice  privind realizarea obiectivului: Instalaţie de detectare, semnalizare şi 

avertizare incendiu Zona Agrement – Baza cu Specific Pescăresc – Balta Zătun  
 

 
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.  

În cadrul acestui proiect s-a tratat doar zona administrativă a bazei de agrement 

(punct de informare şi recepţie cazare) şi zonele de cazare, respectiv 17 căsuţe tip camping. 

Numărul maxim de persoane estimat este de 40 persoane în căsuţe şi în zona 

administrativă. Căsuţele tip camping sunt construite din lemn ignifugat şi sunt izolate cu vată 

minerală, podeaua este din duşumea geluită acoperită cu parchet laminat de 7mm., iar 

ferestrele sunt din lemn cu geam termopan. Regimul de înălţime este parter cu înălţimea H = 

3,00 ml., volumul V = 72,40 mc. şi aria construită Ac = 24,13 mp/căsuţă. Structura sistemului 

de incendiu este formată din:  centrală adresabilă de detecţie incendiu cu o buclă = 1 buc., 

repetor centrală incendiu = 1 buc., buton de incendiu adresabil de exterior = 2buc., detector 

adresabil de fum optic+soclu = 19 buc., sirenerioară cu flash de exterior = 3 buc., acumulator 

= 2 buc., cablu incendiu = 1.500 ml. şi cablu alimentare = 20 ml. 

 

 Din  aceste  motive, propunem  proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

tehnice  privind realizarea obiectivului: Instalaţie de detectare, semnalizare şi avertizare 

incendiu Zona Agrement – Baza cu Specific Pescăresc – Balta Zătun. 

 

           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 
 
 
 
 
 
Sef Serviciu Investiţii şi Urmariri Contracte                                                                                                                                                                                          
 Macri Nicoleta                                                                                                                                                                                                                                                              



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate 
Nr. 26645/21.11. 2018 
 

     RAPORT  DE  SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea documentaţiei 
tehnice  privind realizarea obiectivului: Instalaţie de detectare, semnalizare şi avertizare 

incendiu Zona Agrement – Baza cu Specific Pescăresc – Balta Zătun  
 
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 

hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea documentaţiei tehnice  privind realizarea obiectivului: 
Instalaţie de detectare, semnalizare şi averizare incendiu Zona Agrement – Baza cu Specific 
Pescesc – Balta Zătun. 

În cadrul acestui proiect s-a tratat doar zona administrativă a bazei de agrement (punct de 
informare şi recepţie cazare) şi zonele de cazare, respectiv 17 căsuţe tip camping. Numărul 
maxim de persoane estimat este de 40 persoane în căsuţe şi în zona administrativă. Căsuţele tip 
camping sunt construite din lemn ignifugat şi sunt izolate cu vată minerală, podeaua este din 
duşumea geluită acoperită cu parchet laminat de 7mm., iar ferestrele sunt din lemn cu geam 
termopan. Regimul de înălţime este parter cu înălţimea H = 3,00 ml., volumul V = 72,40 mc. şi 
aria construită Ac = 24,13 mp/căsuţă. Structura sistemului de incendiu este formată din:  centrală 
adresabilă de detecţie incendiu cu o buclă = 1 buc., repetor centrală incendiu = 1 buc., buton de 
incendiu adresabil de exterior = 2buc., detector adresabil de fum optic+soclu = 19 buc., 
sirenerioară cu flash de exterior = 3 buc., acumulator = 2 buc., cablu incendiu = 1.500 ml. şi 
cablu alimentare = 20 ml. 

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 
documentaţiei tehnice  privind realizarea obiectivului: Instalaţie de detectare, semnalizare şi 
averizare incendiu Zona Agrement – Baza cu Specific Pescesc – Balta Zătun. 
           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                                 


