
 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2018 
 

privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie privind realizarea 
obiectivului de investiţii „Extindere si reamenajare secţie de Radioterapie” din Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă  ”Sf.Apostol Andrei” Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:4399/20.04.2018 

 

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 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 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), f) 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 Proiectul Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea 
obiectivului de investiţii Extindere şi reamenajare secţie de Radioterapie din Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Galaţi cu valoarea totală a investiţiei de 
5.040.365,35lei (inclusivTVA) din care C+M este de 3.553.429,11 lei (inclusiv TVA)  

 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sef Serviciu Investiţii şi Urmăriri Contracte                                                                                                                                          Arhitect Sef  
Nicoleta Macri                                                Mărioara Dumitrescu                                                                                

 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş          

                                                                                                                      



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 4399/20.04.2018 

                                   
EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea  Proiectul 
Tehnic şi Documentaţia de Execuţie pentru realizarea obiectivului de investiţii  

„Extindere şi reamenajare secţie de Radioterapie” din 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.  

Ministerul Sănătăţii, prin Unitatea de Manajement al Proiectului Privind Reforma 
Sectorului Sanitar derulează prin Unitatea de Manajement al Proiectului (UMP) Proiectul 
privind Reforma Sectorului Sanitar – Imbunătăţirea Calităţii şi Eficienţei Sistemului Sanitar, 
finanţat prin Banca Internaţională pentru Reconstrucţii şi Dezvoltare (BIRD). 

In cadrul Proiectului prin subcomponenta Radioterapie este prevăzută dotarea a 11 
secţii de radioterapie din toată ţara printre care şi  Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
„Sf.Apostol Andrei” Galaţi. 

La acest moment Consiliul Judeţean Galaţi are încheiat Acordul cu Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Galaţi prin care a preluat documentaţia tehnică faza 
DALI şi se obligă să deruleze investiţia în continuare. De la acest demers până în prezent s-a 
demarat şi încheiat procedura de achiziţie Proiectare şi Execuţie pentru acest obiectiv de 
investiţie. Deasemenea, la cererea furnizorului de echipament a mai fost întocmită o 
Expertiză Tehnică a buncărului existent pentru a putea fi asigurată rezistenţa construcţiei la 
solicitările rezultate din gabaritul şi protecţia echipamentului care va fi furnizat şi montat prin 
grija Ministerului Sănătăţii. 

Principalul obiectiv al investiției este cel de Extindere şi Reamenajare secţie de 
Radioterapie, respectiv al buncarului Spitalului 
            Din  aceste  motive, propunem  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  privind 
aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie pentru obiectivul de investiţie: 
„Extindere şi reamenajare secţiei de Radioterapie” din  Spitalul Judeţean de Urgenţă 
„Sf.Apostol Andrei” Galaţi.        
         

         Solicităm  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 

PREŞEDINTE 

FOTEA COSTEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
             Sef Serviciu Investiţii şi Urmiri Contracte                                                                                                                                                             Arhitect Şef 
             Nicoleta Macri                                                                                                                                                                                                      Mărioara Dumitrescu 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate 
Nr. 4399/20.04. 2018 
 

     
 

 
 RAPORT  DE  SPECIALITATE 

           

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea  Proiectul Tehnic şi 
Documentaţia de Execuţie pentru realizarea obiectivului de investiţii “ Extindere şi reamenajare 

secţie de Radioterapie” din   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 Proiectul Tehnic şi Documentaţia de Execuţie 
pentrurealizarea obiectivului de investiţii „Extindere şi reamenajare secţie de Radioterapie” din  
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Galaţi. 

 
Ministerul Sănătăţii, prin Unitatea de Manajement al Proiectului Privind Reforma Sectorului 

Sanitar derulează prin Unitatea de Manajement al Proiectului (UMP) Proiectul privind Reforma 
Sectorului Sanitar – Imbunătăţirea Calităţii şi Eficienţei Sistemului Sanitar, finanţat prin Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţii şi Dezvoltare (BIRD). 

 
In cadrul Proiectului prin subcomponenta Radioterapie este prevăzută dotarea a 11 secţii 

de radioterapie din toată ţara printre care şi  Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol 
Andrei” Galaţi. 

 
La acest moment Consiliul Judeţean Galaţi are încheiat Acordul cu Spitalul Clinic 

Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Galaţi prin care a preluat documentaţia tehnică faza 
DALI şi se obligă să deruleze investiţia în continuare. De la acest demers până în prezent s-a 
demarat şi încheiat procedura de achiziţie Proeictare şi Execuţie pentru acest obiectiv de 
investiţie. Deasemenea, la cerea furnizorului de echipament a mai fost întocmită o Expertiză 
Tehnică a buncărului existent pentru a putea fi asigurată rezistenţa construcţiei la solicitările 
rezultate din gabaritul şi protecţia echipamentului care va fi furnizat şi montat prin grija 
Ministerului Sănătăţii. 

 
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 Extindere şi Reamenajare secţiei de 

Radioterapie, respectiv al buncarului spitalului.  

 

 

 

 

        

 

 



 

 

        În consecinţă, este oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Proiectul 

Tehnic şi Documentaţia de Execuţie pentru realizarea obiectivului de investiţii “ Extindere şi 

reamenajare secţie de Radioterapie” din   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.  

        Avand in vedere prevederile art.91 alin (3) lit.f) din Legea nr.215/2001, privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completile ulterioare, Consiliul Judeţului Galaţi 

aprobă documentaţia tehnico-economică pentru lucrările de investiţii de interes judeţean. 

      

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

şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi. 
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Sef Serviciu Investiţii şi Urmăriri Proiecte 

Macri Nicoleta                                                    
 


