HOTĂRÂREA NR. _____
din ___________________ 2019
privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului
de investiţie „EXTINDERE, 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: 9375/24.09.2019

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, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor integrate de
dezvoltare partenerială locală, județeană, regională şi europeană 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 conţinutulcadru 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 Proiectul Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului
de investiţie „EXTINDERE, MODERNIZARE ŞI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE
AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAŢI”, cu valoarea totală a investiţiei de 9.515.735,45 lei
inclusiv TVA, din care C+M 4.110.455,16 lei inclusiv TVA, potrivit Anexei nr.1, parte integrantă la
hotărâre.
.

P R E Ş E D I N T E,
COSTEL FOTEA

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul General al Judeţului,
Ionel COCA
Şef Serviciul Investiții și Urmărire Contracte,
Nicoleta MACRI

Întocmit, Cristian AIROAE
____________________________________________________________________________________________________________________
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HOTĂRÂREA

Anexa nr.1
Prin soluţia propusă se realizeză următoarele lucrări: extindere pe orizontală și verticală cu o
construcţie în suprafaţă de 658,50mp, consolidare tronson existent și realizare tronson nou cu structura
pe cadre din beton armat cu stâlpi, grinzi, planşee şi scări din beton armat monolit, lucrări de realizare a
sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde consum, lucrări de instalare a sistemelor de
climatizare, şi ventilare, lucrări de modernizare a instalaţiei de iluminat, lucrări de amenajare interioară,
dotări medicale: aparat automat de developat filme RX, aparat de oxigenoterapie portabil, aspirator de
secreții portabil, banca de așteptare cu 5 locuri, cântar mechanic pentru copii și adulți cu taliometru și cu
atalonare/verificare metrological, computer tomograf minim 32 slice, defibrillator, dulap pentru
instrumentar steril, ecograf doppler portabil, electrocardiograf cu 12 canale, frigider cu refrigerare și
congelator separate, instalație de roentendiagnostic post grafie și scopie instalație frigorifică pentru
deseuri medicale, lampă UV cu scut fixă și mobilă, masă de lucru inox, masă din inox pentru probe,
măsuță pentru transport aparate, măsuță transport instrumentar inox, nebulizator (aparat aerosoli),
negatoscop cu ajustarea intensității luminoase, paravan, scaun recoltat sânge, spirometru portabil.
Principalii indicatori tehnico-economici sunt:
Valoarea totală a investiţiei de 9.515.735,45 lei (inclusivTVA)
din care C+M 4.110.455,16 lei (inclusiv TVA).

Şef Serviciul Investiții și Urmări Contracte,
Nicoleta MACRI

Întocmit, Cristian AIROAE

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Nr. 9375/24.09.2019

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Proiectului Tehnic şi
Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie:
“EXTINDERE, MODERNIZARE ŞI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE AL
SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAŢI”

Iniţierea acestui proiect de hotărâre a fost determinată de necesitatea aplicării corecte a
prevederilor privind aprobarea documentaţiilor tehnico - economice pentru lucrările de investiţii
de interes judeţean.
Prin soluţia propusă se realizează următoarele lucrări:
- extindere pe orizontală și verticală în suprafaţă de 658,50mp, consolidare tronson
existent și realizare tronson nou cu structura pe cadre din beton armat cu stâlpi, grinzi, planşee şi
scări din beton armat monolit. Funcţiunile propuse ca urmare a execuţiei lucrărilor la parter sunt:
grup sanitar bărbați/femei, pregătire pacienți femei, pregătire pacienți bărbați, camera
investigații CT, camera comandă CT, sală de așteptare, cabinet medic radiolog, camera obscură,
camera de comandă radiologie, camera de investigații radiologie, grup sanitar personal, spații de
depozitare, camera tehnică, camera recoltare sânge, grup sanitar pentru personae cu dizabilități,
camera de preselecție deșeuri periculoase, camera de preselecție deșeuri deposit, arhivă
ambulatoriu. Funcțiunile propuse ca urmare a execuției lucrărilor la etaj sunt: sală de așteptare,
cabinet explorări funcționale, birou evidență medicală programare pacienți, grup sanitar
bărbați/femei, cameră recoltare spută, spații de depozitaregrup sanitar personal, vestiar, cabinet
consultații pneumoftiziologie copii, sală tratamente pneumoftiziologie
copii, cabinet
pneumoftiziologie adulți, sală de tratamente pneumoftiziologie adulți;
- lucrări de realizare a sistemului de încălzire şi al sistemului de furnizare a apei calde
consum;
- lucrări de instalare a sistemelor de climatizare şi ventilare;
- lucrări de modernizare a instalaţiei de iluminat;
- instalaţiei electrice de curenţi slabi ;
- lucrări de amenajare interioară;
- dotări medicale: aparat automat de developat filme RX, aparat de oxigenoterapie portabil,
aspirator de secreții portabil, banca de așteptare cu 5 locuri, cântar mechanic pentru copii și adulți
cu taliometru și cu atalonare/verificare metrological, computer tomograf minim 32 slice,
defibrillator, dulap pentru instrumentar steril, ecograf doppler portabil, electrocardiograf cu 12
canale, frigider cu refrigerare și congelator separate, instalație de roentendiagnostic post grafie și
scopie instalație frigorifică pentru deseuri medicale, lampă UV cu scut fixă și mobilă, masă de lucru
inox, masă din inox pentru probe, măsuță pentru transport aparate, măsuță transport
instrumentar inox, nebulizator (aparat aerosoli), negatoscop cu ajustarea intensității luminoase,
paravan, scaun recoltat sânge, spirometru portabil.

Principalii indicatori tehnico-economici sunt:
Valoarea totală a investiţiei este 9.515.735,45 lei (inclusivTVA)
din care C+M 4.110.455,16 lei (inclusiv TVA).
Din aceste motive, propunem proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei
tehnice
pentru realizarea obiectivului ”EXTINDERE, MODERNIZARE ŞI DOTARE
AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZILOGIE
GALAŢI”.
Solicităm avizul Comisiei de specialitate nr. 1, 2 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
FOTEA COSTEL

Şef Serviciul Investiţii și Urmărire Contracte,
Nicoleta MACRI

Întocmit, Cristian AIROAE

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Direcţiile din aparatul de specialitate

Nr. 9375/24.09. 2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Proiectului Tehnic şi
Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie:
„EXTINDERE, MODERNIZARE ŞI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE AL
SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAŢI”
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de
hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind
realizarea obiectivului de investiţie: „EXTINDERE, MODERNIZARE ŞI DOTARE AMBULATORIU
INTEGRAT DE SPECIALITATE AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAŢI”.
Prin soluţia propusă se realizează următoarele lucrări: extindere pe orizontală și verticală cu
o construcţie în suprafaţă de 658,50mp, consolidare tronson existent și realizare tronson nou cu
structura pe cadre din beton armat cu stâlpi, grinzi, planşee şi scări din beton armat monolit,
lucrări de realizare a sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde consum,
lucrări de instalare a sistemelor de climatizare, şi ventilare, lucrări de modernizare a instalaţiei de
iluminat, lucrări de amenajare interioară, dotări medicale: aparat automat de developat filme RX,
aparat de oxigenoterapie portabil, aspirator de secreții portabil, banca de așteptare cu 5 locuri,
cântar mechanic pentru copii și adulți cu taliometru și cu atalonare/verificare metrological,
computer tomograf minim 32 slice, defibrillator, dulap pentru instrumentar steril, ecograf
doppler portabil, electrocardiograf cu 12 canale, frigider cu refrigerare și congelator separate,
instalație de roentendiagnostic post grafie și scopie instalație frigorifică pentru deseuri medicale,
lampă UV cu scut fixă și mobilă, masă de lucru inox, masă din inox pentru probe, măsuță pentru
transport aparate, măsuță transport instrumentar inox, nebulizator (aparat aerosoli), negatoscop
cu ajustarea intensității luminoase, paravan, scaun recoltat sânge, spirometru portabil.
Principalii indicatori tehnico-economici sunt:
Valoarea totală a investiţiei este: 9.515.735,45 lei (inclusiv TVA)
din care C+M: 4.110.455,16 lei (inclusiv TVA).
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.
În consecinţă, este necesară aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie
privind realizarea obiectivului de investiţie „EXTINDERE, MODERNIZARE ŞI DOTARE
AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE AL APITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE
GALAŢI”.
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 tehnicoeconomice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii.”
În concluzie, proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate.
Direcţia Economie şi Finanţe,
George STOICA

Direcţia de Dezvoltare
Regională,
Laura Angheluţă

Direcţia
Arhitect Şef,
Mărioara DUMITRESCU

Direcţia Patrimoniu,
Constantin CRISTEA

Serviciul contencios şi
probleme juridice,

Direcţia Programe,
Epure Camelia

