
                                                                                                                
HOTĂRÂREA NR. 82 

din 30 martie 2022 
 

privind: aprobarea Actualizare DALI (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție) 
privind realizarea obiectivului de investiţie „Consolidare Spitalul Clinic Județean de 
Urgență Sf. Apostol Andrei” Galați 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3744/23.03.2022 

 

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 Actualizare DALI (Documentația de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenție) privind realizarea obiectivului de investiţie „Consolidare Spitalul Clinic Județean 
de Urgență Sf. Apostol Andrei’’ Galați, cu valoarea totală 53.227.253,44 lei inclusiv TVA, din 
care C+M  44.995.542,88 lei inclusiv 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 
 

Principalul obiectiv al investiției este cel de a asigura rezistența și stabilitatea elementelor 
structurale prin consolidarea clădirii spital S+D+P+9E. Consolidarea vizează elementele 
structurale portante, stâlpi, grinzi și planșee. Revizia DALI nu vizează concluziile studiilor de 
specialitate elaborate inițial. 

  Prin revizia DALI se urmărește detalierea lucrărilor conexe de arhitectură și instalații 
electrice necesar a fi executate pentru asigurarea funcționării clădirii. 

  Pentru poziționarea armăturii, a cofrajului și a riglelor de întărire pentru consolidarea 
stâlpilor situați la nivelurile propuse pentru consolidare clasică este necesară desfacerea în 
totalitate a măștilor din zidărie și ipsos și refacerea cu măști din placaj din gips carton pe 
structură metalică. 

 Tavanele existente sunt realizate din mortar și gips, armate cu plasa STM și rabiț. În 
vederea aplicării soluțiilor de consolidare la grinzi și centuri este necesară desfacerea în 
totalitate a acestor elemente, neputându-se aplica soluția desfacerii locale, doar pe zonele 
propuse pentru consolidare. Se vor reface plafoanele false cu gipscarton  în spațiile 
administrative și medicale, respectiv cu panel pe structura din Al în zonele de circulații (holuri). 
Aceasta măsură se impune la toate nivelurile clădirii, mai puțin subsolul. 

Pentru aplicarea soluțiilor de consolidare la stâlpi, se impune demolarea în totalitate a 
măștilor de ipsos pe structura metalică și a nișelor pentru țevi și refacerea lor, cu asigurarea 
spațiului necesar traseelor de instalații. 

Se vor gletui și zugrăvi pereții în întregime, deoarece în urma execuției lucrărilor de 
consolidare a stâlpilor, suprafața pereților neafectată de aceste lucrări nu va mai prezenta 
calitatea necesară desfășurării activităților. Zugrăvelile se vor executa cu var lavabil cu ioni de 
argint pentru a răspunde cerințelor de calitate stabilite de normele medicale.  

Desfacerea pardoselilor (pvc, parchet, gresie) și a placajelor stâlpilor/pereților (ceramică, 
piatră naturală) pentru efectuarea lucrărilor de consolidare reprezintă distrugerea în proporție 
de peste 30% a acestor finisaje. Se vor înlocui aceste finisaje în totalitate, refacerea doar pe 
zonele afectate nefiind posibilă. Se vor folosi materiale de finisaj care corespund normelor 
igienico-sanitare în vigoare. 

În urma executării lucrărilor de consolidare la elementele verticale (stâlpi) se vor reduce 
dimensiunile golurilor de trecere (uși), prin urmare se va înlocui tâmplăria interioară în totalitate.  

 Instalațiile electrice (iluminat, prize și forță) aferente prezentei investiții sunt realizate din 
conductori de aluminiu instalați în tuburi de protecție PVC îngropate în tencuială. Tablourile 
electrice sunt echipate cu siguranțe fuzibile; acestea, în stadiul actual, nu mai prezintă siguranță 
în exploatare și siguranță din punct de vedere al normelor de securitate la incendiu. Instalațiile 
electrice de curenți slabi (voce-date și apelare personal medical) sunt realizate aparent și/sau 
îngropat, în funcție de etapa în care s-au executat. 

Prin aplicarea soluțiilor de consolidare la stâlpi și grinzi vor fi afectate în totalitate instalațiile 
electrice existente în clădire. 

Se va reface infrastructura instalațiilor electrice (cablaje, aparataje de comandă și prize).  
Proiectul a obținut finanțare prin Compania Națională de Investiții. 

Principalii indicatori tehnico-economici sunt:   
Valoarea totală a investiţiei de:  53.227.253,44 lei inclusiv TVA  

                           din care: C+M = 44.995.542,88 lei inclusiv TVA.                                                                                                                                                                   
 
 
 
Serviciul Investiții și Urmărire Contracte,                                                                                              Director Direcţia Tehnică,                                                                                                                                        
Nicoleta MACRI                                                                                                                                    Radu MĂCIUCĂ                                              
 


