
   

HOTǍRÂREA  Nr. 117 

din 29 martie 2023 
 

privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI  (Documentație de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Sistem 
de detecție, semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime de O2 în 
atmosferă pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei - Secția 
COVID (corp C5, etajul 1, tronsoane D, E, F); Secția ATI COVID (corp C2, etaj 2) și Secția 
Bloc Operator (corp C2, etaj 3)”. 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4345/28.03.2023 

 

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, 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, 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 indicatorii tehnico-economici rezultaţi din DALI  (Documentație de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Sistem de 
detecție, semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime de O2 în 
atmosferă pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei - Secția 
COVID (corp C5, etajul 1, tronsoane D, E, F); Secția ATI COVID (corp C2, etaj 2) și Secția 
Bloc Operator (corp C2, etaj 3).” după cum urmează: valoarea totală a investiţiei este  
794.574,90 lei inclusiv TVA din care C+M este  297.648,75 lei inclusiv TVA potrivit Anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
      

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 

 
 
 
 
 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 
                    Ionel COCA 
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 Anexa 

  

 Obiectul proiectului îl reprezintă aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi DALI  
(Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de 
investiţie: “Sistem de detecție, semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației 
maxime de O2 în atmosferă pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol 
Andrei - Secția COVID (corp C5, etajul 1, tronsoane D, E, F); Secția ATI COVID (corp C2, 
etaj 2) și Secția Bloc Operator (corp C2, etaj 3).” 

 
Obiectivul specific al investiției îl constituie minimizarea riscului de incendiu și explozie prin 

detectarea atmosferelor îmbogățite cu oxigen în faza incipientă, astfel încât pesonalul medical 
să poată preîntâmpina evenimente nedorite care pot cauza atât pierderi materiale cât și 
pierderi de vieți omenești. 

Acest obiectiv va fi atins prin: 
- instalarea senzorilor de oxigen corespunzător pozitionați; 
- instalarea în zonele aferente personalului medical de supraveghere unor centrale 

dotate cu sisteme de avertizare optică și acustică, precum și cu display-uri ce vor afișa 
concentrația de oxigen din saloanele respective. 

 
     Principalii indicatori tehnico-economici: 
Valoarea   investiṭiei : 794.574,90 lei cu TVA  
Din care C+M  : 297.648,75 lei cu TVA 

 
 

Sef  Serviciul Investiţii şi Urmăriri Contracte 

Nicoleta Macri 

 

 


