
                                                                                                                
HOTĂRÂREA NR. 437 

din 20 decembrie 2022 
 

privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici finali ai obiectivului de investiție: 
“EXTINDERE, MODERNIZARE și DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT de 
SPECIALITATE al SPITALULUI CLINIC JUDETEAN de URGENȚĂ „SF. APOSTOL 
ANDREI” GALATI .                                                                         

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 14859/14.12.2022 

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; 

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.1. Se aprobă indicatorii tehnico economici finali ai obiectivului de investiție  : 
“Extindere, Modernizare și Dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului 
Clinic Judetean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galati  astfel încât valoarea totală a 
investiției este de 15.514.680,25 lei inclusiv TVA, din care C+M 10.775.317,55  lei     inclusiv 
TVA, potrivit Anexei nr.1, parte integrantă la hotărâre.  
           Art.2.  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 354/31.10.2022 privind aprobarea Proiectului Tehnic 
şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiție: “Extindere, 
Modernizare și Dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Judetean 
de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galati. 
 

                                                      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 
 
Întocmit, Leonard Pîrlog        

 

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

 

Acest obiectiv de investiție este finalizat și astfel s-a actualizat devizul general . 

Actualizarea devizului general s-a făcut conform prevederilor art.10 alin (4) din HG nr.907 din 

29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice care 

stipulează: „Devizul general întocmit la faza de proiectare...... se actualizează prin grija 

beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar ......”.   

Prin actualizarea devizului general au rezultat următorii indicatori tehnico-economici. 

Valoarea totală a  investiţiei:  15.514.680,25 lei inclusiv TVA  

                           din care C+M:  10.775.317,55    lei inclusiv TVA.                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Serviciul Investiții și Urmărire Contracte,                                                                                              Director Direcţia Tehnică,                                                                                                                                        
                Nicoleta MACRI                                                                                                                           Radu MĂCIUCĂ                                              
 
 


