
 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2018 
 

privind: aprobarea contribuției Consiliului Județean Galați pentru realizarea  
obiectivului de investiţii ”Consolidare Spital Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol 
Andrei Galaţi”    
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:6457/21.06.2018 

 

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 prevederile art. 5 alin. (3) şi art. 44 alin. (1) din Legea finanţelor 
publice nr. 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare, ale O.G. NR. 25/2001 privind 
înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” S.A., cu modificările şi completările 
ulterioare; 
         Având în vedere prevederile Hotărârii 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 prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 108/2017 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; 

În temeiul art. 91 alin.1 lit.b, alin.3 lit.a,f şi 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 contribuția Consiliului Județean Galaţi pentru realizarea obiectivului de 
investiții Consolidare Spital Clinic de Urgență Sf. Apostol Andrei Galați după cum urmează:  
 
I. Valoarea totală a investiţiei                      29.640,520 mii lei (6.383,366 mii Euro) din care: 
 
    - Construcţíi – montaj                                 23.243,609 mii lei (5.005,730 mii Euro) 
      preţurile includ TVA 19%;  
      1 Euro = 4,6434 lei la data de 10.01.2018  
 
II. Valoarea finanţată prin program de C.N.I.  29.133,937 mii lei ( 6.274,268 mii Euro) din 
care: 
 
    - Construcţii – montaj     23.243,609 mii lei (5.005,730 mii Euro) 
      preţurile includ TVA 19% 
     1 Euro = 4,6434 lei la data de 10.01.2018 )  
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III.Valoarea finanţată prin program de Consiliul Judeţean Galaţi  506,583 mii lei ( 
109,097 mii Euro) din care: 
 
    - Construcţii – montaj     0 lei              (0 Euro) 
       
 
Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată  Companiei Naţionale de Investiţii ”C.N.I ”S.A.  
 
   

 

 

 

 

 

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. 6457/21.06.2018 
 

 

                                   
EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea  contribuţiei 
Consiliului Judeţean Galaţi pentru realizarea obiectivului de investiţii „ Consolidare 

Spital Clinic Judeţean de Urgenţă Sf.Apostol Andrei ” Galaţi 
  
 

Iniţierea acestui proiect de hotărâre a fost determinată de necesitatea ducerii la în 
deplinire a obligaţiilor ce revin Consiliului Judeţean Galaţi cu privire la realizarea obiectivului 
de investiţii „Consolidare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf.Apostol Andrei” Galaţi 

 
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” va fi consolidat printr-o lucrare 

de investiţie ce se va derula prin Departamentul Sănătate, Lucrări în Primă Urgenţă şi Alte 
Obiective din cadrul Direcţiei Investiţii – C.N.I. –S.A. 

 
La această investiţie Consiliul Judeţean Galaţi suportă cheltuielile cuprinse în devizul 

general al investiţiei  la capitolele: 
- 3.1.  studii teren; 
- 3.2. documentaţii suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi 

autorizaţii; 
- 3.5.2. proiectare faza DALI 
- 5.3.    cheltuieli diverse şi neprevăzute (cotă parte)    
 

           Din  aceste  motive, propunem  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  privind aprobarea 

Contribuţiei Consiliului Judeţean Galaţi pentru realizarea obiectivului de investiţii: 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
             Macri Nicoleta                                                                                                                                                                                                                   Arhitect Şef 
             20.06.2018                                                                                                                                                                                                          Mărioara Dumitrescu 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate 
Nr. 6457/21.06. 2018 
 

     RAPORT  DE  SPECIALITATE 
           

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea  contribuţiei 
Consiliului Judeţean Galaţi pentru realizarea obiectivului de investiţii „ Consolidare Spital 

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 contribuţiei Consiliului Judeţean Galaţi pentru realizarea 
obiectivului de investiţii „ Consolidare Spital Clinic Judeţean de Urgenţă Sf.Apostol Andrei” Galaţi.  

 
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” va fi consolidat printr-o lucrare de 

investiţie ce se va derula prin Departamentul Sănătate, Lucrări în Primă Urgenţă şi Alte Obiective 
din cadrul Direcţiei Investiţii – C.N.I. –S.A. 

 
La această investiţie Consiliul Judeţean Galaţi suportă cheltuielile cuprinse în devizul 

general al investiţiei  la capitolele: 
- 3.1.  studii teren; 
- 3.2. documentaţii suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii; 
- 3.5.2. proiectare faza DALI 
- 5.3.    cheltuieli diverse şi neprevăzute (cotă parte)    

 

         În consecinţă, considerăm se impune aprobarea proiectului de hotărâre privind  aprobarea 

contribuţiei Consiliului Judeţean Galaţi pentru realizarea obiectivului de investiţii „ Consolidare 

Spital Clinic Judeţean de Urgenţă Sf.Apostol Andrei” 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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Macri Nicoleta                                                                                                                                                                                          

20.06.2018                                                                                                                                                                             

                                         


