
   

HOTǍRÂREA  Nr. 276 

din  25 noiembrie 2021 
 

privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de 
Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: Sistematizare pe verticală și 
rețele exterioare de canalizare pentru ape pluviale la: Extindere, reabilitare, 
modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic 
Județean de Urgentă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi   
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12905/19.11.2021 

 

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 rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) 
privind realizarea obiectivului de investiţie: Sistematizare pe verticală și rețele exterioare 
de canalizare pentru ape pluviale și menajere la: Extindere, reabilitare, modernizare și 
dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgentă   
„Sf.Apostol Andrei” Galaţi  după cum urmează: valoarea totală a investiţiei este  
384.441,89 lei inclusiv TVA din care C+M este  345.453,68 lei inclusiv TVA potrivit Anexei 
nr.1, parte integrantă la hotărâre.  
      

 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sef Serviciul Investiţii şi Urmăriri Contracte                                                                                                                             Director Direcţia Tehnică,  
Nicoleta Macri                                   Radu Măciucă 

 
Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca 
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 Anexa nr.1:  

              

 

        Obiectul proiectului îl reprezintă aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi 

din Studiu de Fezabilitate privind realizarea obiectivului de investiţie Sistematizare pe 

verticală și rețele exterioare de canalizare pentru ape pluviale la: Extindere, reabilitare, 

modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de 

Urgență„Sf.Apostol Andrei” Galaţi şi cuprinde: 

Sistematizare pe verticală – se vor realiza căi de acces pietonale și auto, rampe pentru 

accesul persoanelor cu dizabilități, amenajare de spații verzi. În zona rampelor corpului de 

legătură se vor monta rigole pentru evitarea scurgerii apelor pluviale în curtea de lumini 

dintre corpul existent și extinderea propusă.  

Canalizare pluvială – vor fi preluate apele pluviale aferente ambulatoriului și de pe 

platforma betonată amplasată între extinderea ambulatoriului și clădirea radiologie.  

Canalizare menajeră – apele menajere provenite de la extinderea ambulatoriului se vor 

deversa în rețeaua de canalizare exterioară propusă. 

 

        Principalii indicatori tehnico-economici: 

Valoarea   investiṭiei : 383.441,89 lei cu TVA  

Din care C+M  : 345.453,68 lei cu TVA 
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Sef  Serviciul Investiţii şi urmăriri contracte 

 Nicoleta Macri 

 


