HOTĂRÂREA NR. 318
din 21 decembrie 2021
privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea
obiectivului de investiţie: “Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Orăşenesc
Târgu Bujor – judeţul Galaţi”
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 14085/17.12.2021
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, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea
programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, 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
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.I. Se aprobă Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea
obiectivului de investiţie: “Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Orăşenesc Târgu
Bujor – judeţul Galaţi”, cu valoarea totală a investiţiei de 4.083.379,37 lei (inclusivTVA), din
care C+M 2.875.892,14 lei (inclusiv TVA), conform Anexei care este parte integrantă din
prezenta hotărâre.

P R E Ş E D I N T E,
COSTEL FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul General al Judeţului,
Ionel COCA
Şef Serviciu, Nicoleta MACRI
ing. Naie Emil

Director executiv,
Radu Măciucă
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Pentru respectarea prevederilor art. 71. Din OUG 114/2018 privind instituirea unor
măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi programarea unor
termene, precum şi ale art. 7 alin. 2, lit. B din Instrucţiunea ANAP nr. 2/2018 privind ajustarea
preţului contractului de achiziţie publică/sectorială, proiectantul a procedat la actualizarea
devizului general al investiţiei.
Urmare celor mai sus menţionate principalii indicatori tehnico-economici sunt:
Valoarea totală a investiţiei este 4.083.379,37 lei (inclusiv TVA)
din care C+M 2.875.892,14 lei (inclusiv TVA).

Director executiv,
Radu Măciucă

Şef Serviciu,
Nicoleta MACRI

ing. Naie Emil

