HOTĂRÂREA NR. 175
din 26 mai 2022
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 319/21.12.2021 privind
aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din PT (Proiect Tehnic) 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” Galați
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 6057/18.05.2022
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 Județean Galați nr. 319/21.12.2021 privind
aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din PT (Proiect Tehnic) 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” Galați, cu valoarea
totală 468.765,63 lei inclusiv TVA, din care C+M 431.736,39 lei inclusiv TVA, potrivit Anexei care
face 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
Serviciul Investiții și Urmărire Contracte,
Nicoleta MACRI

Director executiv – Direcţia Tehnică,
Radu MĂCIUCĂ

____________________________________________________________________________________________________________________

HOTĂRÂREA NR. 175 din 26 mai 2022
pag. nr. 2
Anexa

La acest obiectiv de investiție proiectul a fost elaborat în anul 2021 și pentru desfășurarea în
bune condiții a lucrărilor a fost necesară revizuirea financiară a acestuia.
Prin revizia Proiectului Tehnic au rezultat următorii indici tehnico-economici.
Valoarea totală a investiţiei: 468.765,63 lei inclusiv TVA
din care C+M: 431.736,39 lei inclusiv TVA

Serviciul Investiții și Urmărire Contracte,
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Director executiv - Direcţia Tehnică,
Radu MĂCIUCĂ

