
 

 

 HOTĂRÂREA NR. ______ 

din ___________________ 2019 
 

privind:  aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Studiul de Fezabilitate   
şi a Proiectului Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: „SPAŢIU DE JOACĂ 
SITUAT IN STRADA REGIMENT 11 SIRET, NR. 7BIS LA ŞCOALA SPECIALĂ PP 
NEVEANU-GALAŢI ”, beneficiar Şcoala profesională specială Emil Gârleanu Galaţi. 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 13683/13.12.2019 

 

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 Ordonanţa de 
Urgenţă 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; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

           Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultaţi din Studiul de Fezabilitate şi 
Proiectul Tehnic pentru obiectivul de investiţie ” Spaţiu de joacă situat in str. Regiment 11 
Siret, nr.7bis, la Şcoala specială PP Neveanu-Galaţi”, beneficiar Şcoala profesională specială 
Emil Gârleanu Galaţi, cu valoarea totală a investiţiei de 247.311,20 lei (TVA inclus), din care 
C+M=143.613,98 lei (TVA inclus), potrivit Anexei nr. 1, parte integrantă la prezenta hotărâre. 
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, 

                                                                                                                                                          Elena Săndulache 
 

Contrasemnează pentru legalitate  
Secretarul  General al Judeţului, 
                   Ionel COCA 
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                                                                                                                                                                                                    Anexa 1  
 

 
 

          Obiectivul prezentului proiect îl constituie dezvoltarea infrastructurii de recreere şi 
petrecere a timpului liber, pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor care învaţă în cadrul 
Şcolii speciale. 

 
          Prin proiect urmează să se amenajeze un loc de joacă cu suprafaţa de 200 m.p. 
          Locul de joacă va fi delimitat cu borduri din beton prefabricat cu dimensiunile 10*15*50 
cm. 
          Suprafaţa locului de joacă va fi din cauciuc antitraumă. 
           Locul de joacă va avea următoarea stratificaţie: umplutură de pământ compactat; 
geotextil; piatră spartă compactată 20 cm; cauciuc turnat 4 cm. 
           Aşternerea covorului de cauciuc presupune –un strat de granule SBR de 3 cm+un 
strat de 1 cm de granule SBR vopsite cu un adeziv poliuretanic de culoare roşie-
cărămizie/verde şi granule EPDM, diverse culori, in zonele de uzură din aria de siguranţă ale 
echipamentelor, precum şi diverse forme, desene, etc. 
            Cantitatea de granule EPDM din stratul superior nu va depăşi ca şi acoperire 10% din 
aria stratului final de uzură. 
            Spaţiul de joacă va avea o pantă de 1,5% pe direcţie transversală şi 1% pe direcţie 
longitudinală, pentru a asigura scurgerea apelor. 
            Locul de joacă va fi echipat cu 2 tobogane, leagăn dublu, balansoar, ansamblu de 
căţărare, coş de baschet, rotativă. 
 
           Principalii indicatori tehnico-economici  sunt: 

 
Valoarea totală a investiţiei = 247.311,20 lei (TVA inclus)  
       din care valoarea C+M = 143.613,98 lei (TVA inclus ). 

 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                 Director Executiv 
                                                                                                                                                                Elena Săndulache 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    Întocmit, Petrică Florian 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                  Nr. 13683/13.12.2019 
                                  

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici rezultaţi din Studiul de Fezabilitate, şi a Proiectului Tehnic pentru 
obiectivul de investiţie ”Spaţiu de joacă situat in str. Regiment 11 Siret, nr. 7 bis, la 
Şcoala specială PP Neveanu - Galaţi”, beneficiar Şcoala profesională specială Emil 

Gârleanu Galaţi. nr.1, 
 

 

 

Necesitatea proiectului este dată de lipsa unor spaţii de joacă destinate copiilor in zonă. 

Opţiunea tehnico-economică selectată de către proiectant este varianta „Realizarea 

unui loc de joacă utilizând materiale naturale, in alternanţă cu cele sintetice”. 

Alegerea acestei variante constructive s-a realizat având in vedere argumentele de 

natură tehnică, economică, financiară şi din punct de vedere al sustenabilităţii deoarece 

prezintă semnificativ mai multe avantaje, respectiv:  

- Soluţie tehnică durabilă; 

- Costuri de întreţinere şi mentenanţă mai scăzute pe termen mediu şi lung;  

- Siguranţă sporită;  

- Adresarea către un număr mai mare de copii (poate fi folosit cu uşurinţă de 

persoanele cu dizabilităţi locomotorii). 

Principalii indicatori tehnico-economici  rezultaţi din Studiul de Fezabilitate sunt: 

Valoarea totală a investiţiei = 247.311,20 lei (TVA inclus),  

                                                din care C+M =143.613,98 lei  (TVA inclus).   

Propunem  proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi, privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Studiului de Fezabilitate şi a Proiectului Tehnic 

pentru obiectivul de investiţie ”Spaţiu de joacă situat în str. Regiment 11 Siret, nr.7bis, la 

Şcoala specială PP Neveanu – Galaţi, beneficiar Şcoala profesională specială Emil Gârleanu 

Galaţi., pot 

rivit Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 

     Solicităm  avizul  Comisiei de specialitate nr. 1 şi Comisiei de specialitate nr. 6, ale  

Consiliului Judeţean Galaţi. 

 
 

 
P R E Ş E D I N T E, 

                                                    Costel FOTEA                                                                                                        
                                                                                                                            
 
 
 
 

                                   Director executiv, 
                                                                                                                                                                    Elena SĂNDULACHE 

                
          Petrică Florian     



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                        Nr. 13683/13.12.2019 
Direcţiile din aparatul de specialitate 

    

 RAPORT  DE  SPECIALITATE    
la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici rezultaţi din Studiul de Fezabilitate, şi a Proiectului Tehnic pentru 
obiectivul de investiţie ”Spaţiu de joacă situat in str. Regiment 11 Siret, nr. 7 bis, la 
Şcoala specială PP Neveanu - Galaţi”, beneficiar Şcoala profesională specială Emil 

Gârleanu Galaţi.  
 

 
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă pentru 

aprobare, un proiect de hotărâre al cărui scop este amenajarea unui loc de joacă pentru copii, 

utilizând materiale naturale, în alternanţă cu cele sintetice, conform proiectului de execuţie nr. 

1207/2019. 

Prin proiect, urmează să se amenajeze un loc de joacă cu suprafaţa de 200 m.p., 

amplasat în apropierea terenului de sport. Acesta va fi delimitat cu borduri din beton 

prefabricat cu dimensiunile 10*15*50* cm, iar suprafaţa va fi din cauciuc antitraumă. 

Platforma de joacă va avea următoarea stratificaţie: pământ compactat, geotextil, piatră 

spartă compactată 20 cm, cauciuc turnat 4 cm. 

Echipamentele pentru spaţiul de joacă vor avea fundaţii izolate din beton C25/30, şi 

dimensiuni conform specificaţiilor producătorului. 

Aşternerea covorului de cauciuc se va realiza după amplasarea echipamentelor cu care 

va fi dotat locul de joacă: un ansamblu de joacă cu 2 tobogane, un leagăn dublu, un 

balansoar, un ansamblu de căţărare, un coş de baschet şi o rotativă.  

Principalii indicatori tehnico-economici sunt :  

Valoarea totală a investiţiei= 247.311,20   lei (TVA inclus),  

                                             din care C+M = 143.613,98   lei (TVA 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.  

         Art. 173 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind 

Codul administrativ prevede: „Art. 173: 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,           Director executiv,                Arhitect şef,            Director executiv, 
   Stoica George          Angheluţă Laura Delia      Dumitrescu Mărioara      Epure Camelia 

 
 
 Director executiv,                      Direcţia Tehnică,                Serviciul contencios şi 

           Cristea Constantin                    Elena Săndulache                     probleme juridice, 


