
   

HOTǍRÂREA  Nr. 258 

din  28 noiembrie 2019 
 

privind: aprobarea Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: 
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:11503/22.11.2019 

 

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 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.1. Se aprobă Proiectul Tehnic  privind realizarea obiectivului de investiţie: 

Consolidare şi Modernizare Corp E – Bucătărie Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi cu 
valoarea totală a investiţiei de 6.002.697,93 lei inclusiv TVA din care C+M este de 
3.610.448,39  lei inclusiv TVA potrivit anexei nr.1 parte integrantă la hotărâre.  
      

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
Serviciul Investiţii şi Urmăriri Contracte                                                                                                                       Director Direcţia Tehnică                                                                                  
Nicoleta Macri                                                                                                                                               Elena Săndulache  
                          
 
 
 
 
 
 
 

 

Contrasemnează pentru legalitate 

Secretarul  General al Judeţului, 

Ionel Coca 
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 Anexa 1:  

              

   

       

      Proiectul Tehnic propune recompartimentarea spaţiilor interioare ale clădirii,  întru-cât 

acestea nu mai corespund nevoilor actuale. Trei dintre pereţii exteriori vor fi reconsolidaţi 

(nord, sud şi est) păstrându-se pe cât posibil raportul geometric al golurilor de fereastră şi 

uşi. De asemenea, învelitoarea existentă se va înlocui cu o învelitoare din tablă zincată plană 

care să nu depăşească înălţimea învelitorii existente. Peretele exterior de pe latura vestică 

va fi demolat, refăcându-se printr-o geometrie similară la nivelul planului şi al faţadelor şi 

extinzând amprenta clădirii. 

    Pereţii exteriori ai clădirii vor fi termoizolaţi cu un strat de 10 cm de polistiren expandat. 

    Tâmplăria exterioară şi interioară va fi înlocuită în totalitate. 

    Echipamentele şi obiectele sanitare vor fi  înlocuite, bucătăria va fi reamenajată şi 

dotată cu echipamente de ultimă generaţie. 

    Schema funcţională adoptată şi repartiţia spaţiilor în clădire a avut în vedere 

organizarea şi rezolvarea schemei funcţionale pentru încăperi cu funcţiunea de cantină şi 

bucătărie preparare alimente, precum şi a altor funţiuni enexe solicitate de către beneficiar 

prin tema de proiectare. 

    In acelaşi timp, s-a ţinut cont de schema funcţională iniţială a clădirii, aceasta fiind 

adaptată la nevoile şi cerinţele societăţii de astăzi. 

     

 

        Principalii indicatori tehnico-economici: 

Valoarea   investiṭiei : 6.002.697,93 lei cu TVA  

Din care C+M  : 3.610.448,39 lei cu TVA 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul Investiţii şi urmăriri contracte 

Nicoleta Macri 

 


