
   

HOTǍRÂREA  Nr. 367 

din  31 octombrie 2022 
 

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 308 / 21.09.2022 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI  (Documentație de Avizare 
a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Renovare 
energetică a clădirii Consiliului Județean Galați situată în strada Eroilor, nr. 13A” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12535/24.10.2022 

 

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, 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 modifică Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 308 / 21.09.2022 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI  (Documentație de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Renovare energetică a 
clădirii Consiliului Județean Galați situată în strada Eroilor, nr. 13A” astfel încât valoarea 
totală a investiţiei este  2.581.623,25 lei inclusiv TVA din care C+M este  1.547.059,65 lei 
inclusiv TVA potrivit Anexei care face 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 
Intocmit, 
Gabriel Moșolea 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca 
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 Anexa  

              

        Obiectul proiectului îl reprezintă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 308 / 
21.09.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI  (Documentație 
de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Renovare 
energetică a clădirii Consiliului Județean Galați situată în strada Eroilor, nr. 13A” prin corecția 
valorilor TVA și a anexei nr.1 astfel: 

 

Obiectivul preconizat a fi atins, prin reabilitarea clădirii, constă în efectuarea următoarelor 
categorii de lucrări:  
- Consolidarea pereților structurali din zidărie pentru sporirea   
- Termoizolarea pereților exteriori și cei din subsol prin aplicarea unui sistem termoizolant  

- Înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie din lemn stratificat cu geam termoizolant 
dublu; sistem inteligent de umbrire pentru sezonul cald 

- Termoizolarea podului prin aplicarea unui sistem termoizolant  
- Termoizolarea plăcii pe sol prin dispunerea termoizolației din polistiren extrudat sub 

placa pe sol și sub placa către demisol.  

- Alte lucrări care asigura funcționalitatea clădirii rezultate pentru respectarea cerințelor 
fundamentale privind calitatea in construcții și/sau alte norme și normative in vigoare 
specifice funcțiunii:  

- Modernizarea sistemelor de climatizare și ventilare mecanica pentru asigurarea calității 
aerului interior  

- Modernizarea instalațiilor de iluminat în clădire  

- Sisteme de management energetic integrat care să contorizeze, urmărească și să 
înregistreze consumurile energetice, precum și a unui sistem de automatizare și control 
care va face posibilă economia de energie la nivelul tuturor sistemelor tehnice ale 
clădirii  

- Sisteme alternative pentru producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum 
propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie. 

Indicatorii energetici care vor fi realizați prin reabilitarea clădirii conform raportului de audit 
energetic sunt: 
- Reduceri ale consumului anual de energie pentru încălzire 59% 
- Reduceri ale consumului de energie primară 53% 
- Reduceri ale emisiilor de CO2 45% 
 

        Principalii indicatori tehnico-economici după corecția TVA sunt: 

Valoarea   investiției :  2.581.623,25 lei cu TVA  

Din care C+M  :  1.547.059,65 lei cu TVA 

 
 

 

Sef  Serviciul Investiţii şi Urmăriri Contracte 

 Nicoleta Macri 

 

Întocmit 

Gabriel Moșolea 


