
   

HOTǍRÂREA  Nr. 194 

din  27 august 2021 
 
privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici și Documentație De Avizare A 
Lucrărilor De Intervenție  privind realizarea obiectivului de investiţie: Lucrări De 
Modernizare Instalații Electrice Și Realizare Instalații De Ventilare Și Tratarea Aerului, 
Cu Presiune Negativă, Corp A Și Corp C, Spitalul De Pneumoftiziologie Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9375/20.08.2021 

 
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 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 indicatorii tehnico-economici şi Documentația De Avizare A Lucrărilor 
De Intervenții privind realizarea obiectivului de investiţie: Lucrări De Modernizare Instalații 
Electrice Și Realizare Instalații De Ventilare Și Tratarea Aerului, Cu Presiune Negativă, 
Corp A Și Corp C Spitalul De Pneumoftiziologie Galaţi cu valoarea totală a investiţiei de: 
7.956.335,61 lei inclusiv TVA, din care C+M:  4.710.361,26 lei inclusiv TVA, potrivit Anexei 
nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

      P R E Ş E D I N T E, 

     COSTEL FOTEA 

 

 

 
 

 
 
 
                                                                   Director executiv - Direcția Tehnică,                                                                                                                                                   
                                                                                   Radu Măciucă 
Sef serviciu investiţii şi urmăriri contracte 

Nicoleta Macri  
Întocmit: Cristian Airoae           
  

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului 

Ionel Coca 

                                                                                                           
 

 



 
 

                                                                         

HOTĂRÂREA NR. 194 din 27 august 2021 
 pag. Nr. 2  
 

 Anexa nr.1:  

          Obiectivul general îl reprezintă oferirea unui răspuns în timp util și eficient al sistemului 
medical public la criza COVID-19. 
          Îndeplinirea acestui obiectiv principal va crește: 

- Capacitatea de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-COV; 
- Capacitatea de gestionare a crizei sanitare. 
-  

            Totodată realizarea acestui obiectiv va fi asigurată prin îmbunătățirea infrastructurii 
existente și creșterea securității la incendii în structurile Spitalului de Pneumoftiziologie Galați 
vizând următoarele acțiuni: 

- Realizarea în întregime a instalației electrice în corpul A și corpul C; 
- Realizarea instalații de ventilare și tratarea aerului în corpul A și corpul C, cu presiune 

negativă în corp C; 
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
- scăderea riscul apariției unor incendii în cadrul spitalului prin realizarea reabilitării 

instalații electrice; 
- scăderea consumurilor energetice (implicit a costurilor de funcționare) prin optimizarea 

consumatorilor de iluminat, montat de senzori de prezența care vor comanda iluminatul 
ambiental în clădiri. 

 
Principalii indicatori tehnico-economici sunt:   
Valoarea totală a investiţiei de:         7.956.335,61  lei (inclusiv TVA);  

                                    din care:   C+M:       4.710.361,26  lei (inclusiv TVA); 
 
 
                                                                                                                                                                                
 

Întocmit: 
Cristian Airoae 

Şef serviciu şi urmăriri contracte: 
Nicoleta Macri 

Director executiv – 
Direcţia tehnică: 
Radu Măciucă 

 

 

 


