
                                                                                                                
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 

din ___________________ 2022 
 

privind: actualizarea Proiectului Tehnic și rest de executat pentru finalizarea 
obiectivului de investiţie „Muzeu de Artă Vizuală” Galați 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5036/20.04.2022 

 

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, 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 Proiectului Tehnic și rest de executat pentru finalizarea 
obiectivului de investiţie „Muzeu de Artă Vizuală’’ Galați, cu valoarea totală 24.836.070,10 
lei inclusiv TVA, din care C+M  20.734.665.42 lei inclusiv TVA, potrivit Anexei nr.1, care face 
parte integrantă din prezenta 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 
 

 

La acest obiectiv de investiție contractul de lucrări început în anul 2018 a fost reziliat în 

anul 2021 deoarece construtorul a executat în 36 de luni doar aproximativ 50% din cuantumul 

lucrărilor. Pentru terminarea lucrărilor Consiliul Județului Galați a efectuat o expertiză tehnică 

care a stabilit că lucrările pot fi continuate conform proiectului inițial și a evaluat financiar restul 

de executat.    

Prin revizia restului de executat au rezultat următorii indici tehnico-economici. 

Valoarea totală a restului de executat a investiţiei:  24.836.070,10 lei inclusiv TVA  

                                                            din care: C+M:  20.734.665.42 lei inclusiv TVA.                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviciul Investiții și Urmărire Contracte,                                                                                              Director Direcţia Tehnică,                                                                                                                                        
Nicoleta MACRI                                                                                                                                    Radu MĂCIUCĂ                                              
 



 CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                              Nr. 5036/20.04.2022 

                                  
 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind actualizarea Proiectului Tehnic și 

rest de executat pentru finalizarea obiectivului de investiţie „Muzeu de Artă Vizuală” Galați 
 

 
 
 
 
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.  

 La acest obiectiv de investiție contractul de lucrări început în anul 2018 a fost reziliat în 

anul 2021 deoarece construtorul a executat în 36 de luni doar aproximativ 50% din cuantumul 

lucrărilor. Pentru terminarea lucrărilor Consiliul Județului Galați a efectuat o expertiză tehnică 

care a stabilit că lucrările pot fi continuate conform proiectului inițial și a evaluat finaciar restul 

de executat.    

 Prin revizia restului de executat au rezultat următorii indici tehnico-economici. 

Valoarea totală a restului de executat a investiţiei:  24.836.070,10 lei inclusiv TVA  

                                                                   din care: C+M:  20.734.665.42 lei inclusiv TVA     
     
    Din aceste motive, propunem proiectul de hotărâre privind aprobarea Actualizare 
Proiect Tehnic și rest de executat pentru finalizarea obiectivului de investiţie „Muzeu de Artă 
Vizuală’’ Galați 

 
    Solicităm  avizul  Comisiei de specialitate nr. 1 şi 6 ale  Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Director Directia Tehnica 
Radu Măciucă[ 

   
 
 
 
 
 
Serviciul Investiţii și Urmărire Contracte,                                                                                                                                                                                        
             Nicoleta   MACRI       
              



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                       Nr. 5036/20.04. 2022 
Direcţiile din aparatul de specialitate 
 

    
 RAPORT  DE  SPECIALITATE         

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind actualizarea Proiectului Tehnic și 
rest de executat pentru finalizarea obiectivului de investiţie „Muzeu de Artă Vizuală” Galați 

           
 

Iniţiatorul, dl.Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect 
de hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea:  Actualizare Proiect Tehnic și rest de executat 
pentru finalizarea obiectivului de investiţie  „Muzeu de Artă Vizuală’’ Galați 
 

La acest obiectiv de investiție contractul de lucrări început în anul 2018 a fost reziliat în 

anul 2021 deoarece construtorul a executat în 36 de luni doar aproximativ 50% din cuantumul 

lucrărilor. Pentru terminarea lucrărilor Consiliul Județului Galați a efectuat o expertiză tehnică 

care a stabilit că lucrările pot fi continuate conform proiectului inițial și a evaluat finaciar restul 

de executat.    

Prin revizia restului de executat au rezultat următorii indici tehnico-economici. 

valoarea totală a restului de executat a investiţiei:  24.836.070,10 lei inclusiv TVA  

                                                        din care: C+M:  20.734.665.42 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 Actualizare Proiect Tehnic și rest de executat 
pentru finalizarea obiectivului de investiţie  „Muzeu de Artă Vizuală’’ Galați 
           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. 
 

 

Directia patrimoniu, 
Popescu Marin 

Direcţia Tehnică, 
Măciucă Radu 

Serviciul contencios şi  
probleme juridice, 

 

 
 
 
Serviciul Investiții și Urmărire Contracte,                                                                                                                                                                                                                                      
Nicoleta MACRI                                                                                                                                                                                  
 

 
 
 

Director executiv, 
Stoica George 

Director executiv, 
Angheluţă Laura Delia 

Arhitect şef, 
 
 
 

Director executiv, 
Epure Camelia 

  


