
 

   

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2019 
 
privind: aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) privind realizarea obiectivului de 
investiție: „Teren de sport cu suprafață sintetică‟, Școala gimnazială specială 
(Constantin Pufan) Galați, str. 1 Decembrie 1918, nr. 25, Municipiul Galați, Judeţul 
Galați      
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:11636/18.10.2019 

 
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 Studiul de Fezabilitate (SF) privind realizarea obiectivului de 
investiţie: „Teren de sport cu suprafață sintetică”, Școala gimnazială specială 
(Constantin Pufan) Galați, str. 1 Decembrie 1918, nr. 25,  Municipiul Galați, Judeţul 
Galați, cu valoarea totală a investiţiei de 238.194,50 lei inclusiv T.V.A. din care valoarea 
„C+M‟ este de 212.666,69 lei inclusiv T.V.A., potrivit anexei care face parte integrantă la 
prezenta hotărâre.  
      

     P R E Ş E D I N T E, 

  COSTEL FOTEA 
 
 
 

                        
                       
 
                      Director Executiv, 
                         Elena SĂNDULACHE 

                            
                                                                                                                                                    

                                   

                        

 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul  General al Judeţului, 

Ionel Coca 
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                            Anexa  

              

    Obiectul proiectului îl reprezintă  realizarea unui teren de sport în aer liber cu 
suprafața sintetică multisport cu dimensiunile de (18,00 m x 38,00 m) cu următoarele 
caracteristici: 
           Suprafața totală teren de sport:     ST = 684,00 mp (18,00m x 38,00m), 

Suprafața totală de joc:      STj = 576,00 mp (16,00m x 36,00m), 
Lungimea împrejmuirii terenului de sport:  Ls = 112,00 ml 

          
Principalii indicatori tehnico-economici  ai obiectivului de investiție sunt: 

         Valoarea totală a investiṭiei  = 238.194,50  lei cu T.V.A. inclus, din care valoarea 
(C+M) = 212.666,69 lei cu T.V.A. inclus. 
 

 

                                                           Director Executiv, 

                                                                     Elena SĂNDULACHE 

                      

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 11636/18.10.2019 

                                          

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Studiului de 
Fezabilitate (SF)  (privind) pentru  realizarea obiectivului de investiție: „Teren de sport 

cu suprafață sintetică‟, Școala gimnazială specială (Constantin Pufan) Galați,  
str. 1 Decembrie 1918, nr. 25, Municipiul Galați, Judeţul Galați..      

 

 

 

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.  
            Obiectul proiectului îl reprezintă  realizarea unui teren de sport în aer liber cu suprafața 
sintetică multisport cu dimensiunile de (18,00 m x 38,00 m) cu următoarele caracteristici: 
          Suprafața totală teren de sport:     ST = 684,00 mp (18,00m x 38,00m), 

Suprafața totală de joc:      STj = 576,00 mp (16,00m x 36,00m), 
Lungimea împrejmuirii terenului de sport:  Ls = 112,00 ml 

          
Se vor executa o serie de lucrări cum ar fi: platforma betonată, slab armată cu 

grosimea de 10 cm, turnată pe un substrat de agregat filtrant (piatră spartă, lidonit) compactat, 
peste care se montează gazon artificial de 26 mm umplut cu nisip cuarțos și granule de 
cauciuc. Suprafața de joc va avea marcaje și dotările necesare practicării mai multor sporturi. 
 

Principalii indicatori tehnico-economici  ai obiectivului de investiție sunt: 
         Valoarea totală a investiṭiei  = 238.194,50  lei cu T.V.A. inclus, din care valoarea (C+M) 
= 212.666,69 lei cu T.V.A. inclus. 
   

Din  aceste  motive, propunem  proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 
Fezabilitate (SF) (privind) pentru  realizarea obiectivului de investiţie: „Teren de sport cu 
suprafață sintetică‟, Școala gimnazială specială (Constantin Pufan) Galați, str. 1 
Decembrie 1918, nr. 25, Municipiul Galați, Judeţul Galați.    

  Solicităm  avizul  Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 6 ale  Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

                                                  COSTEL FOTEA 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      
Director Executiv, 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
Elena SĂNDULACHE 

 
 
 
                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                      
 
 
 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                 Nr. 11636/18.10. 2019 
Direcţiile din aparatul de specialitate 

     
 

 RAPORT  DE  SPECIALITATE         
 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea 
 Studiului de Fezabilitate (SF) (privind) pentru  realizarea obiectivului de investiție: 

„Teren de sport cu suprafață sintetică‟, Școala gimnazială specială (Constantin Pufan) 
Galați, str. 1 Decembrie 1918, nr. 25, Municipiul Galați, Judeţul Galați.      

  
             Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un 
proiect de hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea Studiului de Fezabilitate  privind realizarea 
obiectivului de investiţie: „Teren de sport cu suprafață sintetică‟, Școala gimnazială 
specială (Constantin Pufan) Galați, str. 1 Decembrie 1918, nr. 25, Municipiul Galați, 
Judeţul Galați.    
            

Obiectul proiectului îl reprezintă  realizarea unui teren de sport în aer liber cu suprafața 
sintetică multisport cu dimensiunile de (18,00 m x 38,00 m) cu următoarele caracteristici: 
           Suprafața totală teren de sport:     ST = 684,00 mp (18,00m x 38,00m), 

Suprafața totală de joc:      STj = 576,00 mp (16,00m x 36,00m), 
Lungimea împrejmuirii terenului de sport:  Ls = 112,00 ml 
Principalii indicatori tehnico-economici  ai obiectivului de investiție sunt: 

         Valoarea totală a investiṭiei  = 238.194,50  lei cu T.V.A. inclus, din care valoarea (C+M) 
= 212.666,69 lei cu T.V.A. inclus. 
         

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 Studiului de Fezabilitate (SF) privind realizarea 
obiectivului de investiţie: „Teren de sport cu suprafață sintetică‟, Școala gimnazială 
specială (Constantin Pufan) Galați, str. 1 Decembrie 1918, nr. 25, Municipiul Galați, 
Judeţul Galați.   
     Art. 173 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ prevede: „Atribuţiile consiliului judeţean. (1) Consiliul judeţean îndeplineşte 
următoarele categorii principale de atribuţii: [...] atribuţii privind dezvoltarea economico-socială 
a judeţului;” Alin. (3) lit. f) al aceluiaşi articol prevede: „(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute 
la alin. (1) lit. b), consiliul judeţean: […] f) aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru 
lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii.‟ 

În concluzie, proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
 

 

 

 

Director executiv, 
Stoica George 

Director executiv, 
Angheluţă Laura Delia 

Arhitect şef, 
Dumitrescu Mărioara 

 

Director executiv, 
Epure Camelia 

 
 

Director executiv, 
Cristea Constantin 

Direcţia Tehnică, 
Săndulache Elena 

Serviciul contencios şi  
probleme juridice, 

 

 

 

  

  


