
 

HOTĂRÂREA Nr. 216 

din 29 septembrie 2021 
 

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 259 din 28 noiembrie 2019 
referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului 
de investiţii „PODEŢE PENTRU ACCES LA PROPRIETĂŢI”. 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea. 
Numărulde înregistrare şi data depunerii proiectului:10688/23.09.2021 

 
Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiilor din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;  
Având în vedere prevederile art. 1 şi art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 

43/28.08.1997 republicată şi actualizată privind regimul drumurilor; 
Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 buget-finanţe, 

strategii, studii şi prognoză economico-socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi 
europeană, al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, 
conservarea şi protecţia mediului  şi de servicii publice 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 din cadrul 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 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 nr. 276/2006 cu privire la finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173, alin. (1), lit. b,d), alin. (3), lit. f) şi alin. (5), lit. l)   
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 182, alin. (1) şi 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.I. Se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 259 din 28 noiembrie 2019 
după cum urmează: 

Art.1 va avea următorul cuprins: „Se aprobă indicatorii tehnico-economici privind 
realizarea obiectivului de investiţii PODEŢE PENTRU ACCES LA PROPRIETĂŢI după cum 
urmează: 

Valoarea totală a investiţiei este de 14.318.037,40 lei (inclusiv T.V.A.) din care C+M 
este de 13.196.325,13 lei (inclusiv T.V.A.)”. 

Art.II. Prezenta Hotărâre va fi pusă în aplicare de Direcţia Tehnică din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
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