
                                                                                                                
HOTĂRÂREA NR. 76 

din 28 februarie 2023 
 

privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din Documentația de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenții (DALI)  privind realizarea obiectivului: Desființare corp clădire – 
Centrala abur din Spitalul de Penumoftiziologie Galați                                                                       
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2679/20.02.2023 

 

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; 

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 rezultați din Documentația de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenții (DALI) privind realizarea obiectivului „Desființare corp clădire – Centrala 
abur din Spitalul de Pnenumoftiziologie Galați’’, cu valoarea totală de 386.280,60 lei inclusiv TVA, 
din care C+M  220.199,38 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 
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Anexa nr.1 
 
 

 
Clădirea, respectiv centrala de abur, este o construcție într-un stadiu avansat de degradare, 

având o vechime de 70 de ani. Aceasta a fost construită în anul 1952 și a trecut prin patru cutremure 
semnificative: 1977, 1986, 1990 și 2005, fără a se efectua intervenții de consolidare a clădirii sau 
reparații capitale ale pereților ori suprastructurii clădirii.  

Concluziile expertizei tehnice asupra clădirii sunt în favoarea demolării clădirii având în vedere 
gradul ridicat de risc seismic la clasa RsII și în respectarea cerințelor sanitare ale clădirii nou ridicate 
Ambulatoriu Integrat de Specialitate construită în imediata apropiere.  

Totodată, concluziile expertizei tehnice pentru acest corp de clădire sunt în favoarea demolării 
și datorită faptului că aceasta este o clădire de tip tehnologic/industrial, needilitară și neconformă 
normativelor sanitare  NP 015/2022 – Normativ pentru construcții spitalicești, neputând fi utilizată nici 
pentru scopuri ad-tive (hale depozitare ori spații pentru reparații), fără derularea unor investiții 
superioare unor clădiri noi echipate, din construcție metalică ușoară.   

 
 
Principalii indicatori tehnico-economici sunt:   

Valoarea totală a investiţiei de: 386.280,60 lei inclusiv TVA  
din care: C+M = 220.199,38 lei inclusiv TVA.                                                                                                                                                                   

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


