
                                                                                                                
HOTĂRÂREA NR. 114 

din 29 martie 2023 
 

privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi  Documentaţia de Execuţie privind realizarea 
obiectivului de investiţie „Proiectare si execuție lucrări instalație utilizare gaze naturale 
– Clădire pentru relocare sediu prosectură medicină legală” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4154/23.03.2023 

 

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, 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 Proiectul Tehnic şi Documentaţia de Execuţie  privind realizarea 
obiectivului de investiţie “Proiectare si execuție lucrări instalație utilizare gaze naturale – 
Clădire pentru relocare sediu prosectură medicină legală”, cu valoarea totală a investiţiei 
de: 133.827,40 lei inclusiv TVA, din care C+M:  128.557,24 lei inclusiv TVA, potrivit Anexei 
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 MACIUCĂ                                                                                      
 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul  General al Judeţului, 
                    Ionel COCA 
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 Anexa  
 

Obiectivul general al proiectului este alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor 
aferenți obiectivului  „Clădire pentru relocare sediu prosectură medicină legală” - Spitalul Clinic 
Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Galați. În proiectul tehnic a fost prevăzută realizarea 
unei instalații de utilizare de presiune redusă PE DN63, în montaj subteran care va alimenta 
cele trei centrale termice ale obiectivului. Instalația de utilizare proiectată se va racorda prin 
intermediul unui riser DN63 din tronsonul de instalație de utilizare aeriană redusă presiune 1 
½” ce face legătura între SRS – Clădirea administrativă și Spitalul de Urgență.  
 

Principalii indicatori tehnico-economici sunt:   

Valoarea totală a investiţiei de:  133.827,40 lei (inclusiv TVA)  

din care: C+M = 128.557,24 lei (inclusiv TVA).                                                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Serviciul Investiții și Urmărire Contracte,                                                                                              Director Direcţia Tehnică,                                                                                                                                        
Nicoleta MACRI                                                                                                                                    Radu MACIUCĂ                                                                                      
 
 
 
 
 
  


