
                                                                                                                
HOTĂRÂREA NR. 116 

din 29 martie 2023 
 

privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea 
obiectivului de investiţie „Alimentare cu energie electrică a locului de consum 
permanent Spitalul de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva Galați” și ,,Modificare 
împrejmuire imobil în zona postului de transformare (PT) pentru proiectul: Alimentare 
cu energie electrică a locului de consum permanent Spitalul de Boli Infecțioase Sf. 
Cuvioasa Parascheva Galați”. 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4152/23.03.2023 

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 „Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent 
Spitalul de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva Galați” și ,,Modificare împrejmuire 
imobil în zona postului de transformare (PT) pentru proiectul: Alimentare cu energie 
electrică a locului de consum permanent Spitalul de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa 
Parascheva Galați”, cu valoarea totală a investiţiei de: 943.121,82 lei inclusiv TVA, din care 
C+M: 173.224,00 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 executiv - Direcţia Tehnică,                                                                                                                                        
                 Nicoleta MACRI                                                                                                                    Radu MĂCIUCĂ                                                                                     
 
Consilier – Cristian AIROAE 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul  General al Judeţului, 
                    Ionel COCA 
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 Anexa  
 

Scopul realizării obiectivului este în principal alimentarea cu energie electrică a locului 
de consum permanent Spitalul de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva. După construirea 
corpului cu destinație ’’Laborator microbiologie moleculară pentru evaluare imunologică și 
virosologică a pacienților cu infecții HIV și pentru stabilirea diagnosticului molecular al altor 
infecții virale cronice, infecții bacteriene, cameră de sterilizare, arhivă, secție dermatologie și 
infecții transmise sexual, secție boli infecțioase I, amfiteatru, săli lucrări practice, cabinet 
didactic, vestiare – Spitalul de Boli Infecțioase Sf.Cuvioasa Parascheva Galați’’ și punerea în 
funcțiune a echipamentelor medicale este necesară asigurarea unui spor de putere de 
alimentare cu energie electrică. 

 
    Valoarea totală a indicatorilor tehnico-economici este: 
    Valoarea totală a investiției este de: 943.121,82 lei (inclusiv TVA) 

din care: C+M = 173.224,00 lei (inclusiv TVA). 
 

Valoarea este compusă din: 
- Indicatorii tehnico-economici pentru alimentarea cu energie electrică (spor putere) 
valoarea indicatori spor putere este de 897.851,82 lei (inclusiv TVA) 
din care C+M = 136.374,00 lei (inclusiv TVA). 
- Indicatorii tehnico-economici pentru modificare împrejmuire în zona postului de 

transformare 
valoarea indicatori modificare împrejmuire este de: 45.270,00  lei (inclusiv TVA)  

din care: C+M = 36.850,00  lei (inclusiv TVA). 
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