
 

HOTǍRÂREA  Nr. ______ 

din  __________________ 2019 
 
privind: aprobarea majorării valorii investiţiei „Parcare Supraetajată – Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei” în vederea racordării la reţeaua electrică conform 
Avizului Tehnic de Racordare nr. 30501960948/27.02.2019 emis de SDEE Muntenia Nord  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1546/20.06.2019 

 
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 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 Avizul Tehnic de Racordare nr. 30501960948/27.02.2019 înregistrat la 
Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 1546/8.04.2019; 

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 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. (1) Se aprobă majorarea valorii investiţiei „Parcare Supraetajată – Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei”, cu valoarea de 138.549 lei (inclusiv TVA). 

(2)  Valoarea totală a investiţiei va fi 9.777.846 lei (inclusiv TVA), din care C+M  8.198.965  
lei (inclusiv TVA). 

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 141/2017, privind modificarea Hotărârii nr. 44 din 28 
martie 2017 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru 
obiectivul de investiţie „Parcare Supraetajată – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol 
Andrei”. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 
 

 

 
 

                                                            Arhitect Şef, 
Marioara DUMITRESCU 

  Şef serviciu, 
Nicoleta MACRI 
 

 

  

 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

                      Ionel COCA                         



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 1546/20.06.2019 
 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea majorării valorii 
investiţiei „Parcare Supraetajată – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol 

Andrei” în vederea racordării la reţeaua electrică conform Avizului Tehnic de Racordare 
nr. 30501960948/27.02.2019 emis de SDEE Muntenia Nord 

 

Iniţierea acestui proiect de hotărâre a fost determinată de modificarea indicatorilor 

tehnico – economici rezultaţi ca urmare a creşterii valorii Capitolului 2 din Devizul general – 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului de investiţia Parcare 

Supraetajată – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei. În acest sens pentru 

asigurarea alimentării cu energie electrică se impune realizarea  proiectării şi execuţiei 

“Branşament de energie electrică” pentru investiţia sus amintită.  

Valoarea investiţiei se suplimentează cu 138.549 lei (inclusiv TVA) valoare specificată 

de SDEE Muntenia Nord în Fişa de calcul – ATR 30501960948/27.02.2019 la Avizul Tehnic 

de Racordare nr. 30501960948/27.02.2019 înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 

1546/8.04.2019.   

Documentaţia tehnică  va fi întocmită conform H.G. 907/29 noiembrie 2016 privind 

etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.  

Din acest motiv propunem aprobarea majorării valorii investiţiei „Parcare Supraetajată – 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei” în vederea racordării la reţeua 

electrică conform Avizului Tehnic de Racordare nr. 30501960948/27.02.2019 emis de SDEE 

Muntenia Nord, conform deviz actualizat.   

Solicităm  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. 

 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel  FOTEA 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                                 Arhitect Şef, 
                                                                                                          Marioara DUMITRESCU 
 
 

                   Şef Serviciu, 
            ing. Nicoleta MACRI 
 
 
 
ing. Florentin ANTON 
     20.06.2019 



CONSILIUL JUDEŢEAN  GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate 
Nr. 1546/20.06.2019 

 
 
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea majorării 
valorii investiţiei „Parcare Supraetajată – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. 

Apostol Andrei” în vederea racordării la reţeaua electrică conform Avizului Tehnic de 
Racordare nr. 30501960948/27.02.2019 emis de SDEE Muntenia Nord  

                                                       
            Iniţiatorul, prezintă un proiect de hotărâre  al Consiliului Judeţean Galaţi, de  aprobare  

a majorării valorii investiţiei “Parcare Supraetajată – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. 

Apostol Andrei”.  

Investiţia se suplimentează cu 138.549 lei valoare specificată de SDEE Muntenia Nord 

în Fişa de calcul – ATR 30501960948/27.02.2019 la Avizul Tehnic de Racordare nr. 

30501960948/27.02.2019 înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 1546/8.04.2019.   

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. 

În consecinţă este necesară aprobarea proiectului de hotărâre privind majorarea valorii 

investiţiei „Parcare Supraetajată – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei” în 

vederea racordării la reţeua electrică conform Avizului Tehnic de Racordare nr. 

30501960948/27.02.2019 emis de SDEE Muntenia Nord. 

Având în vedere prevederile art.91, aliniatul (3), lit. f) din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 

Judeţean Galaţi aprobă documentaţia tehnico – economică pentru lucrările de investiţii de 

interes judeţean. 

Acest proiect de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate. 

   

         

Director executiv, 

           George STOICA  

Director executiv, 

Constantin CRISTEA 

Director executiv, 

Camelia EPURE  
 
 
 

 
Arhitect Şef, 

Marioara DUMITRESCU  

 
Şef serviciu, 

Andrei MIŞURNOV 
 
                                                                                                                                                               
 

 
      Şef Serviciu, 
ing. Nicoleta MACRI 
 
 
 
     ing.Anton Florentin 
           20.06.2019 


