
                                                                                                                
HOTĂRÂREA NR. 18 

din 26 ianuarie 2023 
 

privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici și Proiectul Tehnic privind realizarea 
obiectivului de investiţie: Achiziție și lucrări montaj sisteme de detectare, semnalizare, 
avertizare incendii și semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise 
de oxigen în atmosfera – Corp A și Corp C – Spitalul de Pneumoftiziologie Galați 
 Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1129/25.01.2023 

 

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, județeană, 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; 

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 indicatorii tehnico economici și Proiectul Tehnic privind realizarea 
obiectivului de investiții „Achiziție și lucrări montaj sisteme de detectare, semnalizare, avertizare 
incendii și semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen 
în atmosfera – Corp A și Corp C – Spitalul de Pnenumoftiziologie Galați’’, cu valoarea totală a 
investiţiei de 739.125,00 lei inclusiv TVA, din care C+M  354.696,05 lei inclusiv TVA, potrivit Anexei 
nr.1, parte integrantă la 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 



 
____________________________________________________________________________________________________________________       

HOTĂRÂREA NR. 18 din 26 ianuarie 2023 
pag. nr. 2 

 
  
  
 

Anexa nr.1 
 
 

Proiectul a obținut finanțare din cadrul POIM 2014-2020 Axa prioritară 10 Protejarea sănătății 
populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și 
utilizarea resurselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor 
provocate de criza în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale.  

Lucrările de bază vor cuprinde: 
-instalare socluri detectoare, sirene; 
-formarea capetelor de cablu și conectarea lor la aparatele menționate; 
-instalarea detectoarelor în socluri; 
-instalarea centralelor de semnalizare, alimentarea și verificarea lor fără liniile de detectoare 

conectate; 
-verificarea instalării echipamentelor conform filelor de plan. 
-conectarea liniilor de detectoare la centrală 
-verificarea funcționării sistemelor, încercări, măsurători și reglaje pentru punerea în funcțiune.  
 
Principalii indicatori tehnico-economici sunt:   

Valoarea totală a investiţiei de: 739.125,00 lei inclusiv TVA  
din care: C+M = 354.696,05 lei inclusiv TVA.                                                                                                                                                                   

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


