MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI GALAŢI
NR. 8 din mai 2018
CUPRINS
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Hotărârea nr. 112 din 31 mai 2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
pentru realizarea obiectivului «Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de
Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”» ……………………….
Hotărârea nr. 113 din 31 mai 2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
pentru realizarea obiectivului „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de
Specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor” ……………………………………………………
Hotărârea nr. 114 din 31 mai 2018 privind aprobarea proiectului „Extindere, reabilitare,
modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie
Galați” și a cheltuielilor legate de acesta ……………………………………………………………..
Hotărârea nr. 115 din 31 mai 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici rezultaţi din
SF (Studiu de fezabilitate) cu elemente de DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de
Intervenţii) şi a Studiului de Oportunitate privind realizarea obiectivului de investiţii: Extindere,
reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Judeţean
de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” ……………………………………………………………………..
Hotărârea nr. 116 din 31 mai 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici rezultaţi din
SF (Studiu de fezabilitate) cu elemente de DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de
Intervenţii) şi a Studiului de Oportunitate privind realizarea obiectivului de investiţii: Extindere,
reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orăşenesc
Târgu Bujor …………………………………………………………………………………………..
Hotărârea nr. 117 din 31 mai 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din
SF (Studiu de fezabilitate) cu elemente de DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de
Intervenţii) şi a Studiului de Oportunitate privind realizarea obiectivului de investiţii: Extindere,
reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului de
Pneumoftiziologie Galaţi ……………………………………………………………………………..
Hotărârea nr. 118 din 31 mai 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici rezultaţi din
SF (Studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului: Lucrări tehnico-edilitare şi sistematizare
verticală aferente investiţiei Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii specialiştilor din sănătate,
judeţul Galaţi, municipiul Galaţi, str. Brăilei nr. 177, Etapa I ………………………………………..
Hotărârea nr. 119 din 31 mai 2018 privind asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean
Galaţi, cu Unitatea Administrativ Teritorială comuna Matca din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local
Matca, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ECOSERV Galaţi ………………...............................................................................
Hotărârea nr. 120 din 31 mai 2018 privind aprobarea proiectului tehnic şi documentației de execuție
pentru realizarea obiectivului „Refacere pod la Valea Mărului peste Valea Găunoasa pe DJ 251G
(pod nou) și refacere zona pod” ……………………............................................................................

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 8 din mai 2018

HOTĂRÂREA NR. 112
din 31 mai 2018
privind: aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului «Extindere,
reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență
„Sf. Apostol Andrei”»
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.586/24.05.2018
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 şi 6 ale Consiliului
Judeţean Galaţi;
Având în vedere Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi
sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la
nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând
incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de
la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.1 - Creșterea accesibilității
serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate,
Operațiunea A - Ambulatorii, Apelul de proiecte cu titlul P.O.R./2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni - cod apel
POR/266/8 din cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020;
Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin (1), lit. b), c) și lit. d), alin. (3) lit. a) și alin. (5), lit. a), pct. 3 din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă proiectul «Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de
Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”» în vederea finanțării acestuia în cadrul
Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale,
Prioritatea de investiții 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel
naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea
socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile
instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.1 - Creșterea accesibilității serviciilor de
sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A Ambulatorii, Apelul de proiecte cu titlul P.O.R./2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni - cod apel POR/266/8.
Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului «Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu
Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”», în cuantum de
11.989.269,63 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă este 10.690.238,44 lei şi valoarea totală
neeligibilă este 1.299.031,19 lei.
Art.3. (1) Se aprobă contribuția proprie în proiect a 1.299.031,19 lei, reprezentând achitarea tuturor
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum
de 213.804,78 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului «Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu
Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”».
(2) Creditele bugetare și creditele de angajament, în limita sumei necesare finanţării valorii
corespunzătoare activităţilor din proiect, vor fi alocate din bugetul Unității Administrativ Teritoriale Județul Galați.
Art.4. (1) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului
«Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de
Urgență „Sf. Apostol Andrei”», se vor asigura din bugetul Unității Administrativ Teritoriale Județul Galați, în
vederea derulării proiectului în condiții optime.
(2) Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu
a corecţiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziţiei.
Art.5. (1) Se împuternicește domnul Costel Fotea, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Galați,
să semneze cererea de finanțare și contractul de finanțare.
(2) Se împuternicește doamna Doina Cucu, în calitate de Administrator public al Consiliului Județean
Galați, să semneze toate documentele necesare pregătirii și implementării proiectului, în numele Consiliului
Județean Galați.
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Art.6. Direcţia de Dezvoltare Regională, Direcția Arhitect Șef, Direcţia Economie şi Finanţe, Direcția
Patrimoniu, Serviciul licitații, monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate publică și Unitate Implementare
Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi vor răspunde de punerea în aplicare a
prezentei hotărâri.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

Publicată astăzi, 4 iunie 2018

HOTĂRÂREA NR. 113
din 31 mai 2018
privind: aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Extindere,
reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor”
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.584/24.05.2018
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 şi 6 ale Consiliului
Judeţean Galaţi;
Având în vedere Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi
sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la
nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând
incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de
la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.1 - Creșterea accesibilității
serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate,
Operațiunea A - Ambulatorii, Apelul de proiecte cu titlul P.O.R./2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni - cod apel
POR/266/8 din cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020;
Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin (1), lit. b), c) și lit. d), alin. (3) lit. a) și alin. (5), lit. a), pct. 3 din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă proiectul „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de
Specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional
Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local,
reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea
accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile
prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.1 - Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a
celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A - Ambulatorii, Apelul de proiecte
cu titlul P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni - cod apel POR/266/8.
Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu
Integrat de Specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor”, în cuantum de 11.148.902,04 lei (inclusiv TVA), din
care valoarea totală eligibilă este 10.696.882,66 lei și valoarea totală neeligibilă este 452.019,38 lei.
Art.3. (1) Se aprobă contribuția proprie în proiect a 452.019,38 lei, reprezentând achitarea tuturor
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum
de 213.940,23 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu
Integrat de Specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor”.
(2) Creditele bugetare și creditele de angajament, în limita sumei necesare finanţării valorii
corespunzătoare activităţilor din proiect, vor fi alocate din bugetul Unității Administrativ Teritoriale Județul Galați.
Art.4. (1) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului
„Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu
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Bujor”, se vor asigura din bugetul Unității Administrativ Teritoriale Județul Galați, în vederea derulării proiectului
în condiții optime.
(2) Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu
a corecţiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziţiei.
Art.5. (1) Se împuternicește domnul Costel Fotea, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Galați,
să semneze cererea de finanțare și contractul de finanțare.
(2) Se împuternicește doamna Doina Cucu, în calitate de Administrator public al Consiliului Județean
Galați, să semneze toate documentele necesare pregătirii și implementării proiectului, în numele Consiliului
Județean Galați.
Art.6. Direcţia de Dezvoltare Regională, Direcția Arhitect Șef, Direcţia Economie şi Finanţe, Direcția
Patrimoniu, Serviciul licitații, monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate publică și Unitate Implementare
Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi vor răspunde de punerea în aplicare a
prezentei hotărâri.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

Publicată astăzi, 4 iunie 2018

HOTĂRÂREA NR. 114
din 31 mai 2018
privind: aprobarea proiectului „Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de
Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galați” și a cheltuielilor legate de acesta
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.585/24.05.2018
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 şi 6 ale Consiliului
Judeţean Galaţi;
Având în vedere Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și
sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la
nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând
incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de
la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității
serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate,
Operațiunea A Ambulatorii, Apelul de proiecte cu titlul P.O.R./2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni, Cod apel POR/266/8
din cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020;
Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin (1), lit. b), c) și lit. d), alin. (3) lit. a) și alin. (5), lit. a), pct. 3 din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă proiectul „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de
Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galați”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de
investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național,
regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin
îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile
instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de
sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A
AMBULATORII, Apelul de proiecte cu titlul P.O.R./2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni, Cod apel POR/266/8.
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Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu
Integrat de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galați”, în cuantum de 9.460.217,77 lei (inclusiv TVA),
din care valoarea totală eligibilă este 9.426.362,27 lei și valoarea totală neeligibilă este 33.855,50 lei.
Art.3. (1) Se aprobă contribuția proprie în proiect a 33.855,50 lei, reprezentând achitarea tuturor
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum
de 188.527,25 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu
integrat de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galați”.
(2) Creditele bugetare şi creditele de angajament, în limita sumei necesare finanţării valorii
corespunzătoare activităţilor din proiect, vor fi alocate din bugetul Unității Administrativ Teritoriale Județul Galați.
Art.4. (1) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului
„Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului de
Pneumoftiziologie Galați”, în vederea derulării proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul Unității
Administrativ Teritoriale Județul Galați.
(2) Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu
a corecţiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziţiei.
Art.5. (1) Se împuternicește domnul Costel Fotea, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Galați,
să semneze cererea de finanțare și contractul de finanțare.
(2) Se împuternicește doamna Doina Cucu, în calitate de Administrator public al Consiliului Județean
Galați, să semneze toate documentele necesare pregătirii și implementării proiectului, în numele Consiliului
Județean Galați.
Art.6. Direcția de Dezvoltare Regională, Direcția Arhitect Șef, Direcția Economie și Finanțe, Direcția
Patrimoniu, Serviciul licitații, monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate publică și Unitate Implementare
Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Galați, vor răspunde de punerea în aplicare a
prezentei hotărâri.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

Publicată astăzi, 4 iunie 2018

HOTĂRÂREA NR. 115
din 31 mai 2018
privind: aprobarea indicatorilor tehnico–economici rezultaţi din SF (Studiu de fezabilitate) cu elemente de
DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) şi a Studiului de Oportunitate privind realizarea
obiectivului de investiţii: Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.601/25.05.2018
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 6 ale Consiliului Judeţean
Galaţi;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice şi
ale 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. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. a) şi f) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico–economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) cu elemente de
DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţii: Extindere,
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reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.
Apostol Andrei” cu valoarea totală a investiţiei de 11.989.269,63 lei (inclusiv TVA), din care C+M este de
7.312.287,06 lei (inclusiv TVA), conform anexei.
Art.2. Se aprobă Studiul de Oportunitate privind realizarea obiectivului de investiţii: Extindere, reabilitare,
modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol
Andrei”.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

Publicată astăzi, 4 iunie 2018
ANEXĂ

În prezent, pentru satisfacerea cerinţelor igienico-sanitare actuale referitoare la activităţile cu caracter medical ambulatoriu de
specialitate este necesară, conform reglementărilor actuale, luarea unor măsuri de modernizare.
Din punct de vedere funcţional (constructiv) a fost identificată necesitatea extinderii clădirii existente a Ambulatoriului Integrat de
Specialitate, cu o structură având patru niveluri (P+ 3 etaje) şi demisol în care vor funcţiona cabinete medicale.
Corpul de clădire (Corpul L) cu destinaţia spaţii cu specific medical cu funcţiuni ambulatorii de specialitate, face parte din Spitalul
Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei”, are regim de înălţime: subsol tehnic + demisol + parter + etaj I + etaj II + etaj III. Accesul
principal în clădire se face prin intermediul a două uşi duble principale situate una pe faţada principală (exterioară) şi una pe faţada
posterioară (interioară). Circulaţia verticală se realizează prin intermediul scărilor închise, amplasate în corpurile alăturate.
Lucrările de bază, de modernizare a clădirii existente constau în următoarele:
refuncţionalizarea spaţiilor existente, pentru a corespunde temei program şi exigenţelor actuale;
crearea de goluri impuse de eventuale propuneri de refuncţionalizare;
bordarea golurilor propuse cu buiandrugi din beton armat;
realizarea zidurilor necesare recompartimentărilor interioare;
refacerea zidurilor necesare recompartimentărilor interioare;
refacerea sau înlocuirea finisajelor interioare degradate, recondiţionarea balustradelor interioare şi refacerea mâinii curente;
refacerea finisajelor exterioare;
reparaţii la nivelul rampei pentru persoane cu dizabilităţi;
refacerea balustradelor exterioare.
Prin lucrările propuse nu se modifică regimul de înălţime.
Indicatorii tehnico economici ai obiectivului de investiţii: Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de
Specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” sunt: valoarea totală a investiţiei: 11.989.269,63 lei (inclusiv
TVA), C + M: 7.312.287,06 lei (inclusiv TVA).

HOTĂRÂREA NR. 116
din 31 mai 2018
privind: aprobarea indicatorilor tehnico–economici rezultaţi din SF (Studiu de fezabilitate) cu elemente de
DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) şi a Studiului de Oportunitate privind realizarea
obiectivului de investiţii: Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al
Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.603/25.05.2018
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 6 ale Consiliului Judeţean
Galaţi;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice şi
ale 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. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. a) şi f) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico–economici rezultaţi din SF (Studiu de fezabilitate) cu elemente de
DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţii: Extindere,
reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor cu
valoarea totală a investiţiei de 11.148.902,04 lei (inclusiv TVA), din care C+M este de 5.833.424,60 lei (inclusiv
TVA) conform anexei.
Art.2. Se aprobă Studiul de Oportunitate privind realizarea obiectivului de investiţii: Extindere, reabilitare,
modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

Publicată astăzi, 4 iunie 2018
ANEXĂ

În prezent, pentru satisfacerea cerinţelor igienico-sanitare actuale referitoare la activităţile cu caracter medical ambulatoriu de
specialitate este necesară, conform reglementărilor actuale, luarea unor măsuri de modernizare.
Clădirea care va fi reabilitată a fost construită în anul 1962, prin urmare se impun măsuri de consolidare a structurii de rezistenţă
(variantă unică) recomandată prin expertiza tehnică.
Din punct de vedere constructiv a fost identificată necesitatea: consolidării fundaţiilor, refacerea umpluturilor din jurul fundaţiilor,
refacere pardoseli, cămăşuirea pe exterior a pereţilor, înlocuirea învelitorii din tablă plană, buiandrugi şi bordaje de goluri din beton armat în
pereţi şi planşee. După extinderea pe orizontală a clădirii nu se modifică regimul de înălţime P+E. Se vor executa de asemenea:
- lucrări de creştere a eficienţei energetice (cu asigurarea condiţiilor de confort interior) care se vor face conform recomandărilor auditorului
energetic;
- lucrări de reabilitare a finisajelor interioare şi instalaţii;
- realizarea unui zid de sprijin cu înălţimea variabilă de la 50-200 cm din beton armat ce va asigura planeitatea terenului aferent extinderii;
- amenajarea unei alei pentru acces ambulatoriu;
- utilaje şi echipamente tehnologice cu montaj;
- dotări medicale.
Indicatorii tehnico–economici ai obiectivului de investiţii: Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de
Specialitate al Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor sunt: valoarea totală a investiţiei : 11.148.902,04 lei (inclusiv TVA), C+M: 5.833.424,60 lei
(inclusiv TVA).

HOTĂRÂREA NR. 117
din 31 mai 2018
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de fezabilitate) cu elemente de
DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) şi a Studiului de Oportunitate privind realizarea
obiectivului de investiţii: Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al
Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.602/25.05.2018
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 6 ale Consiliului Judeţean
Galaţi;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice şi
ale 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. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. a) şi f) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico–economici rezultaţi din SF (Studiu de fezabilitate) cu elemente de
DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţii: Extindere,
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reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi cu
valoarea totală a investiţiei de 9.460.217,77 lei (inclusiv TVA), din care C+M este de 4.017.900,47 lei (inclusiv
TVA) conform anexei.
Art.2. Se aprobă Studiul de Oportunitate privind realizarea obiectivului de investiţii: Extindere, reabilitare,
modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

Publicată astăzi, 4 iunie 2018
ANEXĂ

În prezent, pentru satisfacerea cerinţelor igienico-sanitare referitoare la activităţile cu caracter medical ambulatoriu de specialitate
este necesară, conform reglementărilor actuale, luarea unor măsuri de modernizare.
Clădirea Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi care va fi reabilitată a fost construită în
anul 1940 cu regim de înălţime parter, prin urmare se impun măsuri de consolidare a structurii de rezistenţă (variantă unică) recomandată
prin expertiza tehnică.
Din punct de vedere constructiv a fost identificată necesitatea: consolidării fundaţiilor, refacerea umpluturilor din jurul fundaţiilor
precum şi a trotuarelor, refacerea pardoselilor, repararea fisurilor identificate în zidărie, cămăşuirea pereţilor de cărămidă. Supraetajarea
construcţiei se va face peste un planşeu de beton armat. Şarpanta va fi din lemn ignifugat şi învelitoarea din ţiglă metalică.
Clădirea extinsă pe orizontală va fi în formă de L, cu regimul P+E. In partea laterală dreapta va fi prevăzută cu o scară de evacuare
realizată din zidărie portantă cu stâlpi, centuri şi planșee din beton armat. Fundaţiile vor fi continue din beton armat.
Se vor executa de asemenea:
- lucrări de creştere a eficienţei energetice (cu asigurarea condiţiilor de confort interior) care se vor face conform recomandărilor auditorului
energetic, şi anume: lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii existente şi extinderii proiectate, lucrări de reabilitare
termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum a clădirii existente şi extinderii proiectate, instalarea unor
sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum propriu, lucrări de instalare a sistemelor de climatizare,
ventilare naturală pentru asigurarea calităţii aerului interior, lucrări de modernizare a instalaţiei de iluminat a clădirii existente şi realizare a
extinderii proiectate, lucrări de management energetic integrat pentru clădiri şi alte activităţi care conduc la realizarea obiectivelor
proiectului;
- lucrări de amenajare interioară şi instalaţii - realizarea tuturor instalaţiilor în conformitate cu normele specifice aplicabile în vigoare;
- realizarea unui zid de sprijin pentru consolidarea amplasamentului;
- utilaje şi echipamente tehnologice cu montaj - Building Management System (are în vedere controlul supervizat al echipamentelor instalate
într-o clădire, în vederea reducerii consumului de energie, optimizării funcţionării şi sporirii gradului de confort şi siguranţă), pompă de
căldură aer apa complet echipată, ventiloconvector carcasat - 4 ţevi cu termostat, termostat ventiloconvector, centrală tratare aer proaspăt
100%, în construcţie igienică+umidificator inclusiv automatizări, ventilator monoaxial băi (1 evacuare + 1 introducere), PDA (paratrăsnet)
raza minimă de protecţie 50 m., inclusiv accesorii, instalaţie semnalizare incendiu complet echipată formată din: centrală, detector
temperatură/fum, ascensor hidraulic cu 2 staţii, generator de curent electric (grup electrogen), 55 kVA, diesel, trifazat, automatizare
opţională, ultrasilent;
- dotări medicale specifice.
Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de
Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi sunt: valoarea totală a investiţiei - 9.460.217,77 lei (inclusiv TVA), C+M 4.017.900,47 lei (inclusiv TVA).

HOTĂRÂREA NR. 118
din 31 mai 2018
privind: aprobarea indicatorilor tehnico–economici rezultaţi din SF (Studiu de fezabilitate pentru realizarea
obiectivului: Lucrări tehnico-edilitare şi sistematizare verticală aferente investiţiei Locuinţe pentru tineri,
destinate închirierii specialiştilor din sănătate, judeţul Galaţi, municipiul Galaţi, str. Brăilei nr. 177, Etapa I
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.684/29.05.2018
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 6 ale Consiliului Judeţean
Galaţi;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice şi
ale 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. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. a) şi f) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. unic. Se aprobă indicatorii tehnico–economici rezultaţi din SF (Studiu de fezabilitate) pentru
realizarea obiectivului de investiţii: Lucrări tehnico-edilitare şi sistematizare verticală aferente investiţiei Locuinţe
pentru tineri, destinate închirierii specialiştilor din sănătate, judeţul Galaţi, municipiul Galaţi, str. Brăilei nr. 177,
Etapa I, cu valoarea totală a investiţiei de 1.187.707,969 lei (inclusiv TVA), din care C+M este de 1.002.123,007
lei (inclusiv TVA) conform anexei.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

Publicată astăzi, 4 iunie 2018
ANEXĂ

Prin hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi s-a stabilit în folosinţă gratuită un teren în suprafaţă de 5.078 mp., în incinta Spitalului
Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, str. Brăilei nr. 177, pentru construire de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii
specialiştilor din sănătate, jud. Galaţi, mun. Galaţi. Pe acest teren urmează a se construi două blocuri de locuinţe cu regim de înălţime
Ct+P+3E+M. Numărul utilizatorilor s-a estimat la 200.
În cadrul Contractului nr.192/07.08.2017 (nr. înregistrare ANL), legal încheiat între ANL, Consiliul Judeţean Galaţi şi Direcţia de
Sănătate Publică a Judeţului Galaţi, pentru transmiterea terenului în suprafaţă de 5078 mp., în cuprinsul cap. I s-a stabilit: Obiectul
contractului, art.1, alin. (3) se menţionează că „.....unitatea administrativ-teritorială judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi realizează
lucrări de drumuri, lucrări necesare asigurării cu utilităţi şi dotări tehnico-edilitare a construcţiilor de locuinţe, potrivit planurilor de
urbanism aprobate în conformitate cu legislaţia în vigoare”.
Prin proiect se urmăreşte:
sistematizarea verticală a incintei;
asigurarea accesului rutier şi pietonal în incinta blocurilor;
realizarea de spaţii de parcare ce vor deservi blocurile de locuinţe;
realizarea unei platforme pentru depozitarea containerelor de gunoi;
executarea de lucrări tehnico-edilitare: alimentare cu apă şi canalizare şi racord gaze naturale.
Indicatorii tehnico–economici rezultaţi din SF (Studiu de fezabilitate) pentru realizarea obiectivului de investiţii: Lucrări tehnicoedilitare şi sistematizare verticală aferente investiţiei Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii specialiştilor din sănătate, judeţul Galaţi,
municipiul Galaţi, str. Brăilei nr. 177, Etapa I sunt: valoarea totală a investiţiei : 1.187.707,969 lei (inclusiv TVA), C+M: 1.002.123,007 lei
(inclusiv TVA).

HOTĂRÂREA NR. 119
din 31 mai 2018
privind: asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu Unitatea Administrativ Teritorială
comuna Matca din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Matca, în vederea acceptării acesteia din urmă, în
calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.681/29.05.2018
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 2, 3 şi 5 ale Consiliului Judeţean
Galaţi;
Având în vedere Hotărârea nr. 34/29.05.2018 a Consiliului Local al comunei Matca privind asocierea cu
judeţul Galaţi şi cu unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, în vederea aderării la Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară ECOSERV Galaţi;
Având în vedere adresa nr. 8602/29.05.2018 primită de la Unitatea Administrativ Teritorială comuna
Matca și înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 5681/29.05.2018;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, art. 59, litera B,
punctul d);
Având în vedere prevederile art. 11, art. 91 alin. (6) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu Unitatea Administrativ
Teritorială comuna Matca din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local al comunei Matca, în vederea acceptării acesteia
din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi.
Art.2. Se acceptă Unitatea Administrativ Teritorială comuna Matca din judeţul Galaţi în calitate de
membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi.
Art.3. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
ECOSERV Galaţi prin Act adițional.
Art.4. Se împuternicește reprezentantul Județului Galați în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ECOSERV Galaţi să voteze modificarea Actului Constitutiv și a Statutului ca urmare a acceptării
Unității Administrativ Teritoriale comuna Matca în calitate de membru al Asociației și a schimbării
reprezentanților legal împuterniciți ai unor membri asociați.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

Publicată astăzi, 4 iunie 2018

HOTĂRÂREA NR. 120
din 31 mai 2018
privind: aprobarea proiectului tehnic şi documentației de execuție pentru realizarea obiectivului „Refacere pod
la Valea Mărului peste Valea Găunoasa pe DJ 251G (pod nou) și refacere zona pod”
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.705/30.05.2018
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6 ale Consiliului Judeţean
Galaţi;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice şi
ale 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. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. a) şi f) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. unic. Se aprobă Proiectul Tehnic şi Documentația de execuție pentru realizarea obiectivului
„Refacere pod la Valea Mărului peste Valea Găunoasa pe DJ 251G (pod nou) și refacere zona pod” cu valoarea
totală a investiţiei de 1.615.089,03 lei (inclusiv TVA), din care C+M este de 1.418.616,55 lei (inclusiv TVA).

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

Publicată astăzi, 4 iunie 2018

