
 

HOTǍRÂREA  Nr. 128 

din  27 iunie 2019 
 

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI/SF (Documentaţia 
de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii/Studiu de Fezabilitate) privind realizarea 
obiectivului de investiţii: „Închiderea Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe 
educative speciale Galaţi” str.Blaj nr.11A   
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:7079/24.06.2019 

 

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, Comisiei de specialitate nr.2 pentru promovarea programelor 
integrate de dezvoltare partenerială locală 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/SF (Documentaţia 
de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii/Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului 
de investiţii: Închiderea Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative 
speciale Galaţi” str. Blaj nr. 11A  cu valoarea totală a investiţiei compusă din: 

- Construire şi dotare căsuţe de tip familial în judeţul Galaţi, oraş Galaţi str. Ionel 
Fernic nr. 4A Lot 2, cu valoarea investiţiei de 3.394.225,47 lei inclusiv TVA din care C+M 
2.340.585,64 lei; 

- Reabilitare, modernizare şi dotarea unui Centru de zi (C.Z.) în judeţul Galaţi, 
oraş Galaţi str. Blaj nr.11A cu valoarea investiţiei de 2.260.485,01 lei inclusiv TVA din care 
C+M  1.647.423,12 lei. 

. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 
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Contrasemnează pentru legalitate 

Secretarul Judeţului, 
Ionel Coca 
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 Anexă:  

              

          Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale prin Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului şi Adopţiei este beneficiarul proiectului cu titlul „Elaborarea planului de 
dezinstituţionalizare a copiilor din instituţii şi asigurarea tranziţiiei  îngrijirii acestora  în comunitate” 
cod SIPOCA 2, finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate 
Administrativă, implementat de ANPDCA, cu consultanţă oferită de Banca Mondială. Drept 
urmare, ANPDCA a publicat lista centrelor de plasament eligibile pentru  închidere,  în care se 
regăseşte CACCES din cadrul DGASPC Galaţi.   
        Prin Hotărârea nr. 142 din 25.07.2018 Consiliul Judeţean Galaţi aprobă demararea procesului 
de evaluare a Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale, Galaţi str.Blaj 
nr.11 A,  în vederea  închiderii acestuia şi dezvoltarea de servicii alternative. 
        Una din etapele acestui proces constă în construirea de case de tip familial şi deschiderea 
CZ/CZR pentru copiii din centrele de plasament care urmează a fi închise şi pentru care nu au fost 
identificate soluţii, prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea 
infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1, Obiectivul Specific 8.3 – Creşterea 
gradului de acoperire cu servicii sociale – dezinstituţionalizare copii apel 2. 
        Pentru „Construire şi dotare căsuţe de tip familial în judeţul Galaţi, oraş Galaţi str.Ionel Fernic 
nr.4A Lot 2” prin soluţiile prezentate se propun următoarele lucrări: 

- construcţii şi instalaţii clădire casa 1 şi casa 2; 
-         instalaţii sanitare, încălzire, centrală termică, instalaţie de semnalizare, avertizare şi 

detecţie incendiu, climatizare, curenţi slabi, supraveghere video, panouri solare, antiefracţie etc.; 
- amenajare teren; 
- arhitectură; 
- dotări: mobilier, televizoare, calculatoare, covoare, dotări bucătărie, lenjerii, mobilier 

şi dotări medicale, etc. 
      Pentru „Reabilitare, modernizare şi dotarea unui Centru de zi (C.Z.) în judeţul Galaţi, oraş 

Galaţi str.Blaj nr.11A” prin soluţiile prezentate se propun următoarele lucrări: 
- amenajare teren; 
- construcţii; 

            -  instalaţii antiefracţie, supraveghere video, curenţi slabi, instalaţie de semnalizare, 
avertizare şi detecţie incendiu; 
           -    dotări: mobilier, mobilier joacă copii, mobilier şi dotări medicale, calculatoare, etc. 
   
Principalii indicatori tehnico-economici sunt: 

- Construire şi dotare căsuţe de tip familial în judeţul Galaţi, oraş Galaţi str. Ionel 
Fernic nr. 4A Lot 2, cu valoarea investiţiei de 3.394.225,47 lei inclusiv TVA din care C+M 
2.340.585,64 lei; 

-  Reabilitare, modernizare şi dotarea unui Centru de zi (C.Z.) în judeţul Galaţi, oraş 
Galaţi str. Blaj nr. 11A cu valoarea investiţiei de 2.260.485,01 lei inclusiv TVA din care C+M  
1.647.423,12 lei. 
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