
 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2018 
 

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de 
Fezabilitate), privind realizarea obiectivului de investiţii „Construire Pavilion Pediatrie 
şi Modernizare Spital Orăşesc Tg.Bujor” Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5130/11.05.2018 

 

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, Comisiei de specialitate nr.2 pentru promovarea programelor integrate 
de dezvoltare partenrială locală 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 cu modificările şi completările 
ulterioare 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 indicatorii tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de 
Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţii „Construire Pavilion Pediatrie şi 
Modernizare Spital Orăşesc Tg.Bujor” Galaţi cu valoarea totală a investiţiei de 
3.997.066,23 lei (inclusivTVA) din care C+M este de 2.302.741,81 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. 5130/11.05.2018 

                                   
EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea indicatorilor 
tehnico economici rezultati din SF (Studiu de Fezabilitate) pentru obiectivul de 

investiţie 
„Construire Pavilion Pediatrie şi Modernizare Spital Orăşenesc Tg.Bujor” 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 prin Programul 
Operaţional Comun România – R.Moldova 2014 – 2020, Prioritatea 4.1 Sprijin pentru 
dezvoltarea serviciilor de sănătate şi acces la sănătate. 

 
Necesitatea investiţiei se bazează pe lipsa confortului şi a condiţiilor de internare a 

pacienţilor copii datorate de spaţiile reduse şi aglomerate, precum şi pe faptul că sunt astfel 
încălcate normativele de spaţiul pentru pacienţi. 

 
Noul pavilion de pediatrie se va realiza în conformitate cu Ordinul MSP nr.914/2006 

pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinescă un spital în 
vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare. 

 
Prin soluţia tehnică propusă îngrijirea pacienţilor copii se face în compartimente 

distincte  în funcţie de vârstă astfel: grupa sugari şi copii de 1-3 ani, grupa copii preşcolari de 
3-6 ani şi grupa şcolari 6-14 ani.  Compartimentul pentru sugari şi copii de 1-3 ani este 
organizat cu salon cazare pentru copii, spaţiu – post de supraveghere pentru asistenţi 
medicali, rezervă septică, rezervă pentru copii şi mame care însoţesc copii, anexe medicale 
(biberonerie, etc.) Compartimentul pentru copii preşcolari 3-6 ani este organizat cu salon 
cazare, rezerva septică, spaţiu joacă centru copii etc. Compartimentul pentru copii şcolari 6-
14 este organizat  cu salon cazare, rezervă septică, cameră se zi pentru activităţi şcolare.  
            
           Din  aceste  motive, propunem  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  privind aprobarea 
indicatorilor tehnico economici rezultati din SF (Studiu de Fezabilitate) pentru obiectivul de 
investiţie: „Construire Pavilion Pediatrie şi Modernizare Spital Orăşensc Tg.Bujor” 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 partenrială locală 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 

 
 
 
 
 
             Macri Nicoleta                                                                                                                                                                                                                   Arhitect Şef 
             10.05.2018 
                                                                                                                                                                                                                                                Mărioara Dumitrescu 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate 
Nr. 5130/11.05. 2018 
 

     
 
 RAPORT  DE  SPECIALITATE 

 

           

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea  indicatorilor tehnico-
economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) pentru obiectivul de investiţie „Construire 

Pavilion Pediatrie şi Modernizare Spital Orăşenesc Tg.Bujor” 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 „Construire Pavilion Pediatrie şi Modernizare Spital Orăşenesc Tg.Bujor” 
Galaţi. 

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

Operaţional Comun România – R.Moldova 2014 – 2020, Prioritatea 4.1 Sprijin pentru dezvoltarea 
serviciilor de sănătate şi acces la sănătate. 

 
Necesitatea investiţiei se bazează pe lipsa confortului şi a condiţiilor de internare a 

pacienţilor copii datorate de spaţiile reduse şi aglomerate, precum şi pe faptul că sunt astfel 
încălcate normativele de spaţiul pentru pacienţi. 

 
Noul pavilion de pediatrie se va realiza în conformitate cu Ordinul MSP nr.914/2006 pentru 

aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinescă un spital în vederea 
obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare. 

 
Prin soluţia tehnică propusă îngrijirea pacienţilor copii se face în compartimente distincte  

în funcţie de vârstă astfel: grupa sugari şi copii de 1-3 ani, grupa copii preşcolari de 3-6 ani şi 
grupa şcolari 6-14 ani.  Compartimentul pentru sugari şi copii de 1-3 ani este organizat cu salon 
cazare pentru copii, spaţiu – post de supraveghere pentru asistenţi medicali, rezervă septică, 
rezervă pentru copii şi mame care însoţesc copii, anexe medicale (biberonerie, etc.) 
Compartimentul pentru copii preşcolari 3-6 ani este organizat cu salon cazare, rezerva septică, 
spaţiu joacă centru copii etc. Compartimentul pentru copii şcolari 6-14 este organizat  cu salon 
cazare, rezervă septică, cameră se zi pentru activităţi şcolare.  

 
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. 

.  

 

 

 

 

        

 



 

 

 

          În consecinţă, este necesară aprobarea proiectului de hotărâre privind  aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF pentru obiectivul de investiţii „Construire 
Pavilion Pediatrie şi Modernizare Spital Orăşenesc Tg.Bujor” Galaţi.  
         

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completile ulterioare, Consiliul Jideţului Glaţi 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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Macri Nicoleta                                                                                                                                                                                          

10.05.2018                                                    
 


