
 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2018 
 

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi în urma recalculării 
Devizului General privind realizarea obiectivului „Extindere şi reamenajare Secţie de 
Radioterapie” din Spitalul Clinic Judeţean „ Sf.Apostol Andrei” Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7506/18.07.2018 

 
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 raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 buget - finanţe, 

strategii, studii şi prognoză economico-socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi 
europeană și 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 din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere art. 10 alin. (4) lit. c) din H.G. nr. 907/2016 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 indicatorii tehnico-economici actualizaţi în urma recalculării Devizului 
general privind realizarea obiectivului „Extindere şi reamenajare secţie de Radioterapie” din 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Galaţi cu valoarea totală a investiţiei 
de 5.040.293,40 lei (inclusivTVA) din care C+M este de 3.553.429,11 lei (inclusiv TVA). 

 
Art.2. Se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 88 din 25.04.2018 în 

sensul actualizării indicatorilor tehnico-economici ca urmare a recalculării devizului general, 
conform articolului 1. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Serviciul Investiţii şi Urmăriri Contracte 
Macri Nicoleta                                                                                                                                                                                      
                                           

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş          

                                                                                                                      



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 7506/18.07.2018 

                                   
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici actualizaţi în urma actualizii Devizului General privind obiectivul 

„Extindere şi reamenajare Secţie de Radioterapie” din Spitalul Clinic Judeţean 
„Sf.Apostol Andrei” 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.  

 
Actualizarea devizului general s-a făcut conform art.10 alin (4) pct.c din 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 
care stipulează: „ Devizul general întocmit la faza de proiectare ........se actualizează prin 
grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar.............duplizarea 
procedurilor de achiziţie publică..........”  Deasemenea devizul general s-a  actualizat si 
datorită intenţiei Consiliului Judeţean Galaţi de a obţine finanţare pentru această investiţie 
prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 –Dezvoltarea infrastructurii 
sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 – Investiţii în unfrastructurile sanitare şi sociale 
care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea 
ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului 
la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale 
la serviciile prestate de comunităţi.  

 
            Din  aceste  motive, propunem  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi în urma actualizii Devizului General 
privind obiectivul „Extindere şi reamenajare Secţie de Radioterapie” din Spitalul Clinic 
Judeţean „Sf.Apostol Andrei” Galaţi 
 

           Solicităm  avizul  Comisiei de specialitate nr. 1 buget - finanţe, strategii, studii şi 
prognoză economico-socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea 
programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi europeană și 
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 din cadrul 
Consiliului Judeţean Galaţi. 

 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
COSTEL FOTEA  

 
 
 
 
 
 
 
Serviciu Investiţii şi Urmariri Contracte                                                                                                                                                                                          
 Macri Nicoleta                                                                                                                                                                                                                                                              



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                         Nr. 7506/18.07. 2018 
Direcţiile din aparatul de specialitate 
 

     RAPORT  DE  SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici actualizaţi în urma actualizii Devizului General privind obiectivul 

„Extindere şi reamenajare Secţie de Radioterapie” din Spitalul Clinic Judeţean „Sf.Apostol 
Andrei” Galaţi 

 
            Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect 
de hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi în urma 
actualizii Devizului General privind obiectivul „Extindere şi reamenajare Secţie de Radioterapie” 
din Spitalul Clinic Judeţean „Sf.Apostol Andrei” Galaţi 

 Actualizarea devizului general s-a făcut conform art.10 alin (4) pct.c din 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 care 
stipulează: „ Devizul general întocmit la faza de proiectare ........se actualizează prin grija 
beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar.............duplizarea procedurilor 
de achiziţie publică..........”  Deasemenea devizul general s-a  actualizat si datorită intenţiei 
Consiliului Judeţean Galaţi de a obţine finanţare pentru această investiţie prin Programul 
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 –Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, 
Prioritatea de investiţii 8.1 – Investiţii în unfrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la 
dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de 
sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, 
culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de 
comunităţi.  

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 
indicatorilor tehnico-economici tehnico-economici actualizaţi în urma actualizii Devizului General 
privind obiectivul „Extindere şi reamenajare Secţie de Radioterapie” din Spitalul Clinic Judeţean 
„Sf.Apostol Andrei” 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 şi poate fi supus aprobării  
şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

Director executiv, 
Stoica George 

Director executiv, 
Cristea Constantin 

Director executiv, 
Epure Camelia 

   
Arhitect Şef, 

Dumitrescu Mărioara 
Şef serviciu 

Mişurnov Andrei 
 

 
 

 

Serviciul Investiţii şi Urmăriri Contracte                                                                                                                                                                                         

Nicoleta Macri                               
 
 


