
 

HOTǍRÂREA  Nr. 127 

din  27 iunie 2019 
 

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţii: 
Consolidare şi modernizare corp E – Bucătărie, Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi. 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7169/24.06.2019 

 

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 indicatorii tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţii Consolidare 
şi modernizare corp E – Bucătărie, Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi cu valoarea 
totală a investiţiei de 6.021.994,08 lei inclusiv TVA din care C+M este de 3.630.692,73 lei 
inclusiv TVA.  
 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
Sef Serviciu Investiţii şi Urmăriri Contracte                                                                                                                        Arhitect Sef  
Nicoleta Macri                             Mărioara Dumitrescu 
 
 
 
Intocmit 
Naie Emil 
 
 

                                                                      

 
Contrasemnează pentru legalitate 

Secretarul Judeţului, 
Ionel Coca 
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 Anexă:  

              

 
 
 
 
 
 
Necesitatea realizării investiţiei o reprezintă îmbunătăţirea serviciilor oferite pacienţilor în 

conformitate cu standardele în vigoare.   
     Pentru reabilitarea acestei clădiri sunt prevăzute următoarele lucrări: 
- construcţii şi instalaţii: terasamente, sistematizare verticală şi amenajări exterioare, 

rezistenţă, demolări, infrastructură;  
- consolidarea suprastructurii; 
- arhitectură; 
- instalaţii: electrice, sanitare şi termice.    

           De asemenea sunt prevăzute utilaje, echipamente tehnologice funcţionale care 
necesită montaj şi dotări specifice cum ar fi: utilaje şi echipamente electrice, abur, sanitare 
exterioare, ventilare/climatizare şi dotări specifice pentru bucătărie de spital.   

 Valoarea totală a investiţiei de 6.021.994,08 lei (inclusivTVA) din care C+M este de 

3.630.692,73 lei (inclusiv TVA). 

 

 
 

 

 

 

 

Naie Emil 

 


