
                                                                                                                
HOTĂRÂREA NR. 257 

din 28 noiembrie 2019 
 

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 168/2019 privind aprobarea  
Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de 
investiţie: „EXTINDERE, MODERNIZARE ŞI DOTARE A UNITĂŢII DE PRIMIRI URGENŢE, 
SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SF. APOSTOL ANDREI - GALAŢI” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 13228/22.11.2019 

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al 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, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea 
programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi europeană 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. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Ordonanța de 
Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.I. Se modifică Art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 168/2019 privind 
aprobarea  Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de 
investiţie: „EXTINDERE, MODERNIZARE ŞI DOTARE A UNITĂŢII DE PRIMIRI URGENŢE, 
SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SF. APOSTOL ANDREI - GALAŢI”, astfel încât 
valoarea totală a investiţiei este 7.007.850,22 lei inclusiv TVA, din care C+M 2.587.574,96 lei 
inclusiv TVA, potrivit Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

.  

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

 

 

 

 

 
                                              Director executiv, 

                                                                                                                                                  ing. Elena SĂNDULACHE 
 
ing. Florentin ANTON  
 

Contrasemnează pentru legalitate  
Secretarul  General al Judeţului, 
                   Ionel COCA 
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                 Anexa  
 

 
 
Prin obligativitatea asimilării soluţiilor impuse de avizatorii Apă – Canal, Electrocentrale 

şi ISU, valoarea investiţiei a crescut prin includerea în devizul general a devierii reţelelor de 
apă şi termoficare existente pe amplasament şi a echipamentelor de stingere/propagare a 
incendiilor. 

Urmare celor mai sus menţionate principalii indicatori tehnico-economici  sunt: 
Valoarea totală a investiţiei este: 7.007.850,22 lei (inclusiv TVA)  
                         din care C+M:  2.587.574,96 lei (inclusiv TVA). 

 
 
 
 
 
 
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Întocmit, 
    ing. Florentin ANTON  
                                                                                                                    


