
 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2017 
 

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de 
Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului de investiţii Creşterea 
Eficienţei Energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă  ”Sf.Apostol Andrei” 
Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:4493/19.05.2017 

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 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 și al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, 
conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 
          Având în vedere H.G. nr.907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice şi 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. 91 alin (1), lit. b) şi alin. (3) lit. a) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.  Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de 
Avizare Lucrări de Intervenţie) privind realizarea obiectivului de investiţii Creşterea  
Eficienţei Energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” 
Galaţi cu valoarea totală a investiţiei de 69.266.507,4 lei (inclusivTVA) din care C+M este de 
52.147.771,9 lei (inclusiv TVA) potrivit Anexei nr.1, parte integrantă la hotărâre. 

 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 
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19.05.2017                                                 Mărioara Dumitrescu 
 
 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş          
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                                                                                                Anexa nr. 1 
 

Principalul obiectiv al investiției este cel de  a spori eficiența energetică prin: 

- Consolidarea structurala a cladirii spitalului S+D+P+9E 
- Consolidarea structurală a clădirii ambulatoriu S+D+P+4E 
- Realizarea termoizolării anvelopei clădirilor 
- Înlocuirea tâmplăriei exterioare acolo unde este cazul – uși, ferestre – cu 

închideri noi similare celor existente dar cu un grad superior de izolare termică și 
analiza posibilității de amplasare dispozitive de umbrire pe fațada sud 

- Refacerea hidroizolației elementelor supuse acțiunii directe și indirecte a apei 
- Realizarea unui sistem de protecție a anevelopei la acțiunile din vânt și agenți 

poluanți cu materiale moderne care să asigure un grad sporit de ventilare 
naturală 

- Modernizarea instalațiilor de distribuție și transport agent termic pentru încălzire 
- Modernizarea  instalațiilor de distribuție apă caldă și apă rece 
- Înlocuirea, completarea și modernizarea echipamentelor aferente instalațiilor cu 

unele noi eficiente energetic 
- Înlocuirea echipamentelor  cu un consum energetic mare  
- Introducerea de sisteme alternative pentru cogenerare energie din surse 

regenerabile care să asigure minim 10% din necesarul energetic 
- Refacerea finisajelor care contribuie la menținerea în timp a parametrilor tehnici 

ale materialelor de izolare puse în operă  
- Intervențiile propuse trebuie să poată fi realizate fără a aduce modificări 

funcționale clădirii existente 
 
Obiective specifice ce se doresc a fi atinse prin implementarea proiectului: 

- Minim 10% din consumul total de energie primară care este realizat din surse 
regenerabile de energie 

- Emisia echivalentă de CO2 se va situa sub 27 kg/mp/an 
- Reducerea consumului anual specific de energie primară sub 97 kwh/mp/an 
- Reducerea consumului anual de energie primară cu 25% 
- Utilizarea unor materiale de construcție ecologice cu o clasă de reacție la foc A1 

sau A2-s1,d0 
- Introducerea sistemelor pasive de recuperare a energiei  
- Asigurarea egalității de șanse prin creearea de facilități și adaptarea construcției 

la nevoile persoanelor cu dizabilități 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 4493/19.05.2017 
 

 

                                   
EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea indicatorilor 
tehnico economici rezultati din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie) 

pentru obiectivul de investiţie 
Creşterea Eficienţei Energetice pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol 

Andrei” Galaţi 
 
 
Iniţierea acestui proiect de hotărâre a fost determinată de necesitatea aplicării corecte 

a prevederilor privind  aprobarea documentaţiilor tehnico - economice pentru lucrările de 
investiţii de interes judeţean.  

 
Documentaţia tehnică a fost întocmită în vederea accesării de fonduri europene prin 

Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiţii 3.1 
Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din 
surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în cladirile publice, şi în sectorul 
locuinţelor, Operaţiunea B Clădiri publice 

 
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” funcționează în prezent cu un 

număr de 1.276 de paturi, 29 de secții și 10 compartimente cu paturi pentru 26 specializări. 
Spitalul asigură asistență medicală pentru 60% din totalul persoanelor spitalizate din județul 
Galați și peste 80% din urgențele medico-chirurgicale din zona județului Galați și adiacentă 
acestuia ce totalizează o populație de peste 2 milioane de locuitori (județele Tulcea, Brăila, 
Buzău, Vrancea, Vaslui și Bacău). 

 
Gradul de adresabilitate este demonstrat de indicatorii înregistrați în anul 2016 și este 

în continuă creștere datorită deficitului cronic de personal medical specializat din cadrul 
unităților medicale din județele Tulcea, Brăila, Vrancea și Vaslui (grad de ocupare al 
Spitalului de 100 %  permanent). La aceasta adăugăm faptul că pentru anumite specializări 
(Radioterapie și Oncologie Medicală), numărul de persoane din afara județului Galați care 
beneficiază de servicii medicale în cadrul spitalului are o pondere însemnată în totalul 
persoanelor spitalizate, respectiv 50% și 25% . 

 
Lucrările propuse prin acest proiect au ca principal obiectiv sporirea eficienţei 

energetice prin: consolidarea structurala a clădiri spitalului şi ambulatoriului, termoizolarea 
anvelopei clădirilor, înlocuire tamplărie acolo unde este cazul, refacerea hidroizolaţiilor, 
modernizarea instalaţiilor de distribuţie şi transport egent termic pentru încalzire, 
modernizarea instalaţiilor apă rece şi caldă, înlocuirea echipamentelor cu consum energetic 
mare, introducerea de sisteme alternative pentru cogenerare energie din surse regenerabile 
care să asigura minim 10% din necesarul energetic, refacerea finisajelor, etc. 
           

          Din  aceste  motive, propunem  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  privind aprobarea 
indicatorilor tehnico economici rezultati din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de 
Intervenţie) pentru obiectivul de investiţie: Consolidare Clădire Spitalul Judeţean de Urgenţă 
„Sf.Apostol Andrei” Galaţi.        
             

 



 

 

     

 

 

         Solicităm  avizul  Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanţe, strategii, studii  şi 
prognoză economico-socială, Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor 
integrate de dezvoltare partenerialã localã, judeţeanã, regionalã şi europeanã 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 

 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE 

FOTEA COSTEL 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate 
Nr. 4493/19.05.2017 
 

     RAPORT  DE  SPECIALITATE 
           

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea  indicatorilor tehnico-
economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de avizare Lucrări de Intervenţie) pentru obiectivul de 

investiţie Creşterea Eficienţei Energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
“Sf.Apostol Andrei” Galaţi 

 
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 

hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea indicatorilor tehnico-economici   privind realizarea 
obiectivului de investiţii Consolidare Clădire Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol 
Andrei” Galaţi. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază prevederile H.G. nr.907 din 29 noiembrie 
2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice şi art.291 alin (1) lit.b) 
din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare. 

Principalul obiectiv al investiției este cel de  a spori eficiența energetică prin: 

- Consolidarea structurala a cladirii spitalului S+D+P+9E 
- Consolidarea structurală a clădirii ambulatoriu S+D+P+4E 
- Realizarea termoizolării anvelopei clădirilor 
- Înlocuirea tâmplăriei exterioare acolo unde este cazul – uși, ferestre – cu închideri 

noi similare celor existente dar cu un grad superior de izolare termică și analiza 
posibilității de amplasare dispozitive de umbrire pe fațada sud 

- Refacerea hidroizolației elementelor supuse acțiunii directe și indirecte a apei 
- Realizarea unui sistem de protecție a anevelopei la acțiunile din vânt și agenți 

poluanți cu materiale moderne care să asigure un grad sporit de ventilare naturală 
- Modernizarea instalațiilor de distribuție și transport agent termic pentru încălzire 
- Modernizarea  instalațiilor de distribuție apă caldă și apă rece 
- Înlocuirea, completarea și modernizarea echipamentelor aferente instalațiilor cu 

unele noi eficiente energetic 
- Înlocuirea echipamentelor  cu un consum energetic mare  
- Introducerea de sisteme alternative pentru cogenerare energie din surse 

regenerabile care să asigure minim 10% din necesarul energetic 
- Refacerea finisajelor care contribuie la menținerea în timp a parametrilor tehnici ale 

materialelor de izolare puse în operă  
- Intervențiile propuse trebuie să poată fi realizate fără a aduce modificări funcționale 

clădirii existente 
 
Obiective specifice ce se doresc a fi atinse prin implementarea proiectului: 

- Minim 10% din consumul total de energie primară care este realizat din surse 
regenerabile de energie 

- Emisia echivalentă de CO2 se va situa sub 27 kg/mp/an 
- Reducerea consumului anual specific de energie primară sub 97 kwh/mp/an 
- Reducerea consumului anual de energie primară cu 25% 
- Utilizarea unor materiale de construcție ecologice cu o clasă de reacție la foc A1 sau 

A2-s1,d0 
- Introducerea sistemelor pasive de recuperare a energiei  
- Asigurarea egalității de șanse prin creearea de facilități și adaptarea construcției la 

nevoile persoanelor cu dizabilități 



 

 

 

         În consecinţă, considerăm oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind  aprobarea 

cheltuielilor reprezentând  indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţiiCreşterea 

Eficienţei Energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf.Apostol Andrei” Galaţi 

îndeplineşte condiţiile pentru a fi adoptat în şedinţa în plen a Consiliului Judeţean Galaţi în forma 

prezentă.  

      Prezentul Raport de specialitate a fost întocmit în conformitate cu art. 54 lit. „b” din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi. 

      Acest proiect de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate şi poate fi supus aprobării  

şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi. 
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