
                                                                                                                
HOTĂRÂREA NR. _____ 

din ___________________ 2021 
 

privind:  modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 127/27.05.2021 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico economici și Proiectul Tehnic privind realizarea 
obiectivului de investiţie: Extindere pe verticală cu un nivel și heliport – Parcare 
supraetajată Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf.Apostol Andrei Galaţi  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 13953/15.12.2021 

 

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 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 modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 127/27.05.2021 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici și Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de 
investiţie: Extindere pe verticală cu un nivel și heliport – Parcare supraetajată Spitalul Clinic 
Județean de Urgență Sf.Apostol Andrei Galați, astfel încât valoarea totală a investiţiei este 
27.671.288,31 lei inclusiv TVA, din care C+M 23.929.446,36 lei inclusiv TVA, conform Anexei 
care este parte integrantă din prezenta 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  
 

 
 
Datorită creșterii semnificative a prețurilor la materiale din anul 2021 proiectantul a 

procedat la actualizarea documentației economice a proiectului tehnic păstrând în totalitate 
soluțiile tehnice aprobate. Se tratează astfel extinderea clădirii cu încă un două niveluri, dorind 
a se obține un regim de înălțime D+P+1E+2Ep, care să cuprindă spațiile auxiliare aferente 
unei parcări respectiv: parcaje, scări, case de scară, alei carosabile și pietonale, etc. la nivelul 
etajului 1 și platformă heliport, holuri, birouri personal, spații de depozitare etc. la nivelul 
etajului 2. 
        Urmare celor mai sus menţionate principalii indicatori tehnico-economici  sunt: 
        Valoarea totală a investiţiei este:   27.671.288,31 lei (inclusiv TVA)  
                                    din care C+M:    23.929.446,36 lei (inclusiv TVA) 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sef Serviciul Investiţii şi Urmăriri Contracte                                                                                                                          Director Direcţia Tehnică,  
 Nicoleta Macri                                  Radu Măciucă 

 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                            
Nr. 13953/15.12.2021 
                                  

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea  Hotărârii Consiliului 

Judeţean Galaţi nr. 127/27.05.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și 

Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Extindere pe verticală cu un nivel 

și heliport – Parcare supraetajată Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf.Apostol Andrei Galați  

 

 

Datorită creșterii semnificative a prețurilor la materiale din anul 2021 proiectantul a 

procedat la actualizarea documentației economice a proiectului tehnic păstrând în totalitate 

soluțiile tehnice aprobate. Se tratează astfel extinderea clădirii cu încă un două niveluri, dorind 

a se obține un regim de înălțime D+P+1E+2Ep, care să cuprindă spațiile auxiliare aferente 

unei parcări respectiv: parcaje, scări, case de scară, alei carosabile și pietonale, etc. la nivelul 

etajului 1 și platformă heliport, holuri, birouri personal, spații de depozitare etc. la nivelul 

etajului 2. 

         Urmare celor mai sus menţionate principalii indicatori tehnico-economici  sunt: 

           Valoarea totală a investiţiei este:   27.671.288,31 lei (inclusiv TVA)  

                                        din care C+M:   23.929.446,36 lei (inclusiv TVA) 

 

      Din  aceste  motive, propunem  proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Galaţi nr. 197/30.09.2019 privind modificarea  Hotărârii Consiliului 

Judeţean Galaţi nr. 127/27.05.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și 

Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Extindere pe verticală cu un nivel 

și heliport – Parcare supraetajată Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf.Apostol Andrei Galați                   

        Solicităm  avizul  Comisiei de specialitate nr.1 şi 6 ale  Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

FOTEA COSTEL 

 

 

 

 

 

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

 
 

 
                                                                                                                                                                                        



 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                 Nr. 13953/15.12. 2021 
Direcţiile din aparatul de specialitate 

 

    

 RAPORT  DE  SPECIALITATE         

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea  Hotărârii Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. 127/27.05.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și 

Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Extindere pe verticală cu un nivel 
și heliport – Parcare supraetajată Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf.Apostol Andrei Galați  

 
     Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect 

de hotărâre, scopul urmărit fiind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 
127/27.05.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și Proiectul Tehnic privind 
realizarea obiectivului de investiţie: Extindere pe verticală cu un nivel și heliport – Parcare 
supraetajată Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf.Apostol Andrei Galați.  

Datorită creșterii semnificative a prețurilor la materiale din anul 2021 proiectantul a 
procedat la actualizarea documentației economice a proiectului tehnic păstrând în totalitate 
soluțiile tehnice aprobate. Se tratează astfel extinderea clădirii cu încă un două niveluri, dorind 
a se obține un regim de înălțime D+P+1E+2Ep, care să cuprindă spațiile auxiliare aferente 
unei parcări respectiv: parcaje, scări, case de scară, alei carosabile și pietonale, etc. la nivelul 
etajului 1 și platformă heliport, holuri, birouri personal, spații de depozitare etc. la nivelul 
etajului 2. 
         Urmare celor mai sus menţionate principalii indicatori tehnico-economici  sunt: 
           Valoarea totală a investiţiei este:   27.671.288,31 lei (inclusiv TVA)  
                                          din care C+M:    23.929.446,36 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 modificării Hotărârii nr. 127/27.05.2021 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico economici și Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de 
investiţie: Extindere pe verticală cu un nivel și heliport – Parcare supraetajată Spitalul Clinic 
Județean de Urgență Sf.Apostol Andrei Galați.  

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 tehnico-
economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii.” 
           În concluzie, proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate. 

 

Director executiv, 
Stoica George 

Director executiv, 
Angheluţă Laura 

Delia 

Arhitect şef, 
 
 

Director executiv, 
Epure Camelia 

 
Director executiv, 
Hălășag Sorin 

 
Direcţia Tehnică, 
Măciucă Radu 

 
Serviciu Contencios şi Probleme 

Juridice, 
Nedelcu Alina Georgeta 

 
 


