
                                                                                                                
HOTĂRÂREA NR. _____ 

din ___________________ 2022 
 

privind: aprobarea  Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea 
obiectivului de investiţie: “Extindere, reabilitare şi dotare ambulatoriu de specialitate al 
Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor – judeţul Galaţi” 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12537/24.10.2022 

 

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.1. Se aprobă Proiectul Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea 
obiectivului de investiţie: “Extindere, reabilitare şi dotare ambulatoriu de specialitate al 
Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor – judeţul Galaţi”, cu valoarea totală a investiţiei de 
10.428.877,89 lei (inclusiv TVA), din care C+M  8.327.982,52  lei (inclusiv TVA), conform 
Anexei care este parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 

 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 
 

 

 

 

 
                                                         Director executiv, 
                                                          Radu Măciucă 

 

Şef Serviciu, Nicoleta MACRI 

ing. Naie Emil  
 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 
                    Ionel COCA 
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 Anexa  
 

 
 
Pentru respectarea prevederilor art. 71. Din OUG 114/2018 privind instituirea unor 

măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi programarea unor 
termene, precum şi ale art. 7 alin. 2, lit. B din Instrucţiunea ANAP nr. 2/2018 privind ajustarea 
preţului contractului de achiziţie publică/sectorială, proiectantul a procedat la actualizarea 
devizului general al investiţiei. 
         Urmare celor mai sus menţionate principalii indicatori tehnico-economici  sunt: 

Valoarea totală a investiţiei este10.428.877,89 lei (inclusivTVA)  
din care C+M  8.327.982,52  lei (inclusiv TVA). 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                   
 
 
  



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                     Nr. 12537/24.10.2022 
                                  
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea  Proiectului Tehnic şi 

Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: 
“Extindere, reabilitare şi dotare ambulatoriu de specialitate al Spitalului Orăşenesc 

Târgu Bujor – judeţul Galaţi” 
 

Iniţierea acestui proiect de hotărâre a fost determinată de necesitatea aplicării corecte a 
prevederilor privind  aprobarea documentaţiilor tehnico - economice pentru lucrările de investiţii 
de interes judeţean.  

Prin soluţia propusă se vor realiza următoarele lucrări:  
La Clădirea existentă cu regim de înălţime P+1E, S construită = 410mp şi S 

desfăşurată = 802mp sunt propuse următoarele lucrări: 
- Consolidarea fundaţiilor prin prevederea unor centuri din beton armat la partea 

exterioară în zona superioară a fundaţiei şi subzidiri continue elastice prin realizarea unor 
centuri di beton armat, cu o lăţime mai mare decât a fundaţiilor existente;  

- Refacerea umpluturilor din jurul fundaţiilor precum şi a trotuarelor; 
- Reparaţii la pardoselile de la cota +0,00m; 
- Cămăşuirea (placarea) pe exterior a pereţilor exteriori cu beton armat cu plase 

din bare independente ancorate în pereţi; 
- Înlocuirea învelitorii din tablă plană cu învelitoare din ţiglă metalică; 
- Buiandrugi şi bordaje de goluri din beton armat în pereţi şi planşee. 
Extindere cu corp P+1E – Sc = 791,43mp, Sd = 1.635,60mp 
Regimul de înălţime este P+1E. 

           Structura va fi din cadre din beton armat, având în componenţă planşee, grinzi şi stâlpi 
din beton armat monolit. Închiderile perimetrale se realizează din zidărie de cărămidă cu 
grosimea de 25cm.     

Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii existente şi extinderii 
proiectate: 

- izolarea termică a pereţilor exteriori, inclusiv a soclului cu polistiren extrudat cu 
grosimea de 10cm; 

- bordurarea golurilor tâmplăriei cu polistiren extrudat de 3cm; 
- izolarea termică a intradosului planşeului peste sol se va realiza cu plăci rigide de 

polistiren extrudat de 10 cm; 
- termoizolarea planşeului peste pod se va realiza cu vată minerală bazaltică cu 

grosimea de 20cm, cu clasa de reacţie la foc A2-sl,d0. 
Alte lucrări: 
 - lucrări de realizare a sistemului de încălzire şi al sistemului de furnizare a apei calde 

consum; 
 - lucrări de instalare a sistemelor de climatizare şi ventilare; 
 - lucrări de modernizare a instalaţiei de iluminat; 
 - instalaţiei electrice de curenţi slabi  ; 
În cadrul acestui proiect se va realiza o soluţie de sprijinire a malurilor de pământ de 

tipul zidului de sprijin. Acesta are ca scop principal susţinerea pământului din amonte, asigură 
protecţia împotriva eroziunii solului şi protecţia degradărilor de îngheţ. Înălţimea acestui zid 
este variabilă între 1,35m şi 3,00m. 

 Funcţiunile propuse ca urmare a execuţiei lucrărilor sunt: sală de aşteptare, cabinet 
chirurgie generală, cabinet medicină internă, sală tratament septic, sală tratament pediatrie, 
cabinet obstetrică ginecologie, grupuri sanitare, spaţii depozitare; 

Principalii indicatori tehnico-economici  sunt: 
Valoarea totală a investiţiei este 10.428.877,89 lei (inclusivTVA)  
din care C+M  8.327.982,52  lei (inclusiv TVA). 
Din  aceste  motive, propunem  proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic şi 
Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţii  
“Extindere, reabilitare şi dotare ambulatoriu de specialitate al Spitalului Orăşenesc 
Târgu Bujor – judeţul Galaţi”. 

Facem precizarea că actul administrativ astfel iniţiat nu are caracter normativ, în sensul 
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi 
completările ulterioare, motiv pentru care nu se impune desfăşurarea procedurii de dezbatere 
publică. 
  Solicităm  avizul  Comisiei de specialitate nr. 1, 2 şi 6 ale  Consiliului Judeţean Galaţi. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA  
Şef Serviciu Investiţii,                                                                                                                                                                               Director executiv, 

       Nicoleta   Macri                                                                                                                                                                           Radu Măcică       

   Întocmit,    ing. Emil Naie               



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                 Nr. 12537/24.10.2022 
Direcţiile din aparatul de specialitate 

 

    

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea  Proiectului Tehnic şi 
Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: 

“Extindere, reabilitare şi dotare ambulatoriu de specialitate al Spitalului Orăşenesc 
Târgu Bujor – judeţul Galaţi” 

 
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect 

de hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi privind 
aprobarea  Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie pentru realizarea obiectivului de 
investiţie: “Extindere, reabilitare şi dotare ambulatoriu de specialitate al Spitalului Orăşenesc 
Târgu Bujor – judeţul Galaţi” 
 

Pentru respectarea prevederilor art. 71. Din OUG 114/2018 privind instituirea unor 
măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi programarea unor 
termene, precum şi ale art. 7 alin. 2, lit. B din Instrucţiunea ANAP nr. 2/2018 privind ajustarea 
preţului contractului de achiziţie publică/sectorială 
         Urmare celor mai sus menţionate principalii indicatori tehnico-economici  sunt: 
           Valoarea totală a investiţiei este 10.428.877,89 lei (inclusivTVA)  

din care C+M  8.327.982,52  lei (inclusiv TVA). 

 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază prevederile H.G. nr.907 din 29 noiembrie 
2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice şi art.291 alin (1) lit. 
b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare. 

 În consecinţă, este necesară aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de 
Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie “Extindere, reabilitare şi dotare 
ambulatoriu de specialitate al Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor – judeţul Galaţi” 

 Art. 173 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ prevede: „Art. 173: Atribuţiile consiliului judeţean. (1) Consiliul judeţean 
îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: [...] atribuţii privind dezvoltarea 
economico-socială a judeţului;” Alin. (3) lit. f) al aceluiaşi articol prevede: „(2) În exercitarea 
atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul judeţean: […] f) aprobă documentaţiile tehnico-
economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii.” 
           În concluzie, proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate. 

 

Director executiv, 
Stoica George 

Director executiv, 
Angheluţă Laura 

Delia 

Arhitect şef, 
 

 

Director executiv, 
Epure Camelia 

 
Director executiv, 
Popescu Marin 

 
Direcţia Tehnică, 

             Măciucă Radu 

 
Serviciul contencios și 

probleme juridice, 
 
 
 
 
 
 

Sef Serviciu Investiții 
Nicoleta Macri 


