
                                                                                                                
HOTĂRÂREA NR. 77 

din 28 februarie 2023 
 

privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici privind realizarea obiectivului: 
Desființare Pavilion Dermatovenerologie corp C 21 din Spitalul Clinic de Boli 
Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați  
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2678/20.02.2023 

 

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, 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 privind realizarea obiectivului „Desființare 
Pavilion Dermatovenerologie corp C21 din Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. 
Cuvioasa Parascheva” Galați, cu valoarea totală de 591.325,84 lei inclusiv TVA, din care 
C+M  504.684,53 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    
                                                                                   
 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul  General al Judeţului, 
                    Ionel COCA 
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 Anexa  
 
 

 
Clădirea, respectiv pavilion dermatovenerologie corp C21, este o construcție într-un 

stadiu avansat de degradare, având o vechime de cca.100 de ani. Spitalul de Boli Infecțioase 
a fost construit în perioada interbelică, data exactă a construcției nu se cunoaște. 

Concluziile expertizei tehnice asupra clădirii arată că structura de rezistență este 
deficitară la acțiunea cutremurelor specifice zonei, aceasta încadrându-se în clasa de risc 
seismic RsII – din care fac parte clădirile susceptibile de avariere majoră la acțiunea 
cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limite Ultime, care pune în pericol siguranța 
utilizatorilor. 

Totodată se menționează că actuala construcție nu corespunde nici din punct de 
vedere funcțional și al dotărilor conform normativelor în vigoare și se propune demolarea 
acesteia, deoarece cheltuielile pentru refuncționalizare și consolidare sunt costisitoare și nu se 
justifică. 

  
Principalii indicatori tehnico-economici sunt:   

Valoarea totală a investiţiei de: 591.325,84 lei inclusiv TVA  
din care: C+M = 504.684,53 lei inclusiv TVA.                                                                                                                                                                   
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