
   

HOTǍRÂREA  Nr. _____ 

din  __________________ 2022 
 

privind: aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul 
Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: 
“Construire Pavilion Pediatrie și Modernizare Spitalul Orășenesc Tg. Bujor“ 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:14860/14.12.2022 

 

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, Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor 
integrate de dezvoltare partenerialã localã, județeanã, regionalã şi europeanã 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 Consiliului Judeţean Galaţi nr. 24/31.01.2022 privind 
aprobarea Proiectul Tehnic și a Detaliilor de execuție privind realizarea obiectivului de 
investiţie: “Construire Pavilion Pediatrie și Modernizare Spitalul Orășenesc Tg. Bujor“; 
           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 modificarea indicatorilor  tehnico – economici prevăzuți în Proiectul 
Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţii : “Construire 
Pavilion Pediatrie și Modernizare Spitalul Orășenesc Tg. Bujor“, după cum urmează: 
           Valoarea totală a investiţiei devine 5.863.419,33 lei (inclusiv TVA) din care C+M este 
de 4.072.289,95 lei  (inclusiv TVA). 
 Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 24/31.01.2022 privind aprobarea Proiectul Tehnic și 
a Detaliilor de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: “Construire Pavilion 
Pediatrie și Modernizare Spitalul Orășenesc Tg. Bujor“; 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 
Contrasemnează pentru legalitate            

Secretarul General al  Judeţului,                                                                                                                                     Director executiv,                                                                                                 

                         

                         Ionel COCA                                                                     Radu  MĂCIUCĂ  

                                                                                                                                                             



 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                       Nr. 14860/14.12.2022                                  
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea  modificării 

indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind 
realizarea obiectivului de investiţie: “CONSTRUIRE PAVILION PEDIATRIE ȘI 

MODERNIZARE SPITALUL ORĂȘENESC TG. BUJOR“; 
 
 

          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 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 24/31.01.2022 a fost aprobat Proiectul 
Tehnic și Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: “CONSTRUIRE 
PAVILION PEDIATRIE ȘI MODERNIZARE SPITALUL ORĂȘENESC TG. BUJOR“;. 

    Având în vedere că se majorează prețul contractului cu valoarea rezervei de 
implementare,  pentru reechilibrarea contractului (aceasta se constituie în procent de 23% din 
valoarea restului de executat). Rezerva de implementare va fi utilizată numai pentru plata 
diferențelor de preț aferente ajustării prețului contractului de achiziții. 

      Prin urmare, valoarea investiției devine 5.863.419,33 lei (inclusiv TVA) din care C+M 
este de 4.072.289,95 lei (inclusiv TVA). 
  Din  aceste  motive, propunem  proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 
indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind 
realizarea obiectivului de investiţie: “Construire Pavilion Pediatrie și Modernizare Spitalul 
Orășenesc Tg. Bujor“;. 

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, nr. 2 şi nr. 6 ale  Consiliului Judeţean 
Galaţi. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

FOTEA COSTEL 

 
 
 

Director executiv Direcția tehnică, 
                                    Radu  MĂCIUCĂ   
 
 
 

Sef Serviciul Investitii si Urmariri Contracte 
                                                                                                                 Nicoleta Macri 

 
 
 
 
 
 
 
Consilier,  
Ionut Silion   



 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                 Nr. 14860/14.12.2022 
Direcţiile din aparatul de specialitate 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea  modificării 

indicatorilor  tehnico – economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție 
privind realizarea obiectivului de investiţie: “CONSTRUIRE PAVILION PEDIATRIE ȘI 

MODERNIZARE SPITALUL ORĂȘENESC TG. BUJOR“; 
 
 

             Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un 
proiect de hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea modificării indicatorilor  tehnico – economici 
prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de 
investiţie: “CONSTRUIRE PAVILION PEDIATRIE ȘI MODERNIZARE SPITALUL 
ORĂȘENESC TG. BUJOR“. 
          Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 24/31.01.2022 a fost aprobat Proiectul 
Tehnic și Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: “Construire 
Pavilion Pediatrie și Modernizare Spitalul Orășenesc Tg. Bujor“. 
          Obiectul proiectului îl reprezintă suplimentarea valorii aprobate inițial prin Proiectul 
Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie “Construire Pavilion Pediatrie și 
Modernizare Spitalul Orășenesc Tg. Bujor“;.  
           Valoarea investiţiei devine 5.863.419,33 lei (inclusiv TVA) din care C+M este de 
4.072.289,95  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 modificării indicatorilor  tehnico – economici 
prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de 
investiţie în forma prezentă.  

    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. 

Direcţia Economie şi 
Finanţe, 

George STOICA 

Direcţia de Dezvoltare  
Regională, 

Laura–Delia ANGHELUȚĂ                            

Direcţia Programe, 
Camelia EPURE 

 
 

   

Direcţia Arhitect 
Şef, 

 

Direcţia Patrimoniu, 
Marin POPESCU 

Direcția Tehnică, 
Radu MĂCIUCĂ  

Serviciul contencios 
şi probleme juridice, 

Georgeta–Alina 
NEDELCU  

 

 
  

 
Consilier,        Sef Serviciul Investitii si Urmariri Contracte 
Ionut Silion          Nicoleta MACRI 

   
  


