
 

HOTǍRÂREA  Nr. _____ 

din _____________ 2018 
 

privind: aprobarea Studiului de oportunitate realizat în cadrul proiectului „Dotarea 
Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Sf. 
Cuvioasa Parascheva”  
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 25336/16.10.2018 

 

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. 2 pentru 

promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi 
europeană, al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, 
conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice, al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru 
asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de 
agrement din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 8 - Dezvoltarea 
infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile 
sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând 
inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin 
îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la 
serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea 
accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special 
pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A Ambulatorii, Apelul de proiecte cu titlul 
P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni, Cod apel POR/266/8 din cadrul Programului Operațional 
Regional 2014 - 2020; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin (1), lit. b) și lit. d), alin. (3) lit. d) și alin. (5), lit. 
a), pct. 3 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 Studiul de oportunitate realizat în cadrul proiectului „Dotarea 

Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa 
Parascheva”. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 

 

COSTEL FOTEA 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
Adumitroaiei Florentina                                                                                                                                                     Director Executiv  
1 ex./.15.10.2018                                                                                                                                                               Camelia Epure 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Coca Ionel 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 25336 din 16.10. 2018 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate realizat în cadrul 

proiectului ”Dotarea Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Clinic de 
Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva”  

 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate realizat în cadrul 
proiectului ”Dotarea Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Clinic de Boli 
Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva”, va fi atașat ca document Anexă la proiectul mai sus 
menționat, care se va depune spre finanțare în cadrul Programului Operaţional Regional 
2014 – 2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de 
investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea 
la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de 
sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile 
sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la 
serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității 
serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele 
sărace și izolate, Operațiunea A Ambulatorii, Apelul de proiecte cu titlul 
P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni, Cod apel POR/266/8. 
 
Obiectivul specific al Axei prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale este 
creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în 
special pentru zonele sărace și izolate. 
 
Conform Ghidului solicitantului, pentru proiectele care vizează exclusiv achiziția de dotări, 
Studiul de oportunitate este Anexă obligatorie la depunerea Cererii de finanțare, fiind 
document în care se detaliază necesitatea și oportunitatea achiziționării 
echipamentelor/dotările propuse, caracteristicile acestora, modul de utilizare, funcționare 
și întreținere a acestora. 
 
În concluzie, considerăm oportună aprobarea Studiului de oportunitate realizat în cadrul 
proiectului” Dotarea Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Clinic de Boli 
Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva”. 
 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 
avizul Comisiilor de specialitate nr. 2, 3 şi 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 
 
 

 
PREȘEDINTE, 

 
 COSTEL FOTEA 

 
 
 
Adumitroaiei Florentina                                                                                                                                                       Director Executiv, 
1 ex./ 15.10.2018                                                          

Camelia Epure 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 25336/16.10.2018 

 
                                                 RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate realizat în cadrul 
proiectului ”Dotarea Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Clinic de Boli 

Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva”  
 
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, scopul fiind aprobarea Studiului de oportunitate realizat în cadrul proiectului 
”Dotarea Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Sf. 
Cuvioasa Parascheva”. 
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază criteriile de eligibilitate specificate în Ghidul 
Solicitantului pentru Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea 
de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea 
la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de 
sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, 
culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate 
de comunități, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, 
comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, 
Operațiunea A Ambulatorii, Apelul de proiecte cu titlul P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni, 
Cod apel POR/266/8 din cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020. 
 
În ceea ce priveşte legalitatea proiectului de hotărâre, consiliului judeţean îi revine – potrivit 
dispoziţiilor art. 91, alin. (3), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare – adopta strategii, prognoze și programe 
de dezvoltare economico-socială și de mediu a județului, pe baza propunerilor primite de la 
consiliile locale; dispune, aprobă și urmărește, în cooperare cu autoritățile administrației 
publice locale comunale și orășenești interesate, măsurile necesare, inclusiv cele de ordin 
financiar, pentru realizarea acestora. De asemenea, potrivit art. 91, alin. (5), lit. a), pct. 3 din 
Legea nr. 215/2001, ”în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), lit. d), consiliul județean 
asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes județean privind sănătatea”.  
 
În consecinţă, proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate realizat în 
cadrul proiectului ”Dotarea Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Clinic de Boli 
Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva”, îndeplineşte toate condiţiile legale și poate fi luat în 
discuție 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. 
 
Prezentul proiect de hotărâre îndeplinește condițiile de legalitate și poate fi luat în dezbatere 
în cadrul şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi. 
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Adumitroaiei Florentina                                                                                                                          Director Executiv  
1 ex./15.10.2018                                                                                                                                      Camelia Epure                                


