
 
HOTĂRÂREA NR. 307 

din 21 septembrie 2022 
 

privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție 
„Extindere reţea electrică de distribuţie (RED) în vederea alimentării cu energie electrică 
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii specialiştilor din sănătate, etapa 1, 20 unit. 
Locative, municipiul Galaţi, str. Brăilei nr. 177 – solicitant Judeţul Galaţi – rev. 1”  
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 10838/14.09.2022 

 
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, 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 
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, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiție  
„Extindere reţea electrică de distribuţie (RED) în vederea alimentării cu energie electrică 
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii specialiştilor din sănătate, etapa 1, 20 unit. 
Locative, municipiul Galaţi, str. Brăilei nr. 177 – solicitant Judeţul Galaţi – rev. 1” astfel 
încât valoarea totală a investiției este de  151.817,23 lei fără TVA, din care C+M  103.080,72 
lei fără TVA, potrivit Anexei nr.1, parte integrantă la hotărâre.  
 
            

P R E Ş E D I N T E, 
COSTEL FOTEA 

 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                 

           
 
Serviciul Investiții și Urmărire Contracte,                                                                                              Director Direcţia Tehnică,                                                                                                                                        
                 Nicoleta MACRI                                                                                                                           Radu MĂCIUCĂ    

   
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul  General al Judeţului, 
                    Ionel COCA 
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 Anexa nr.1 
 

 

Pentru extinderea reţelei electrice de distribuţie a fost elaborat studiul de fezabilitate nr. 

E-21-5012 de către Serviciul Proiectare din cadrul Societăţii de distribuţie electrica - Galaţi. 

Valoarea financiară a fost reactualizată şi avizată în şedinţa CTER cu avizul nr. 

34/82/185/09.06.2022. 

Soluţia tehnică propusă în SF, constă în: 

- pentru alimentarea de bază; Realizare LES cu cablu tip AC2XAb(z)Y 3x185+95mmp pe 

o lungime de aprox. 150m din PT 20 Micro 19 până la firida proiectată tip E4+3 (Bloc AL). 

- pentru alimentarea de rezervă; Interceptare LES AC2XAb(Z)Y 3x185+95mmp ce 

alimentează bloc Doctori, din PT 26 Micro 19 manşonare şi buclare cu firida proiectată pentru 

bloc ANL. 

Costurile necesare pentru realizarea lucrării de extindere a reţelei electrice de distribuţie 

sunt: 

Valoarea totală a investiţiei: 151.817,23 lei fără TVA 

                   din care (C+M): 103.080,72 lei   

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Serviciul Investiții și Urmărire Contracte,                                                                                              Director Direcţia Tehnică,                                                                                                                                        
                Nicoleta MACRI                                                                                                                           Radu MĂCIUCĂ                                              
 


