
                                                                                                     

 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2018 

 
 

privind: modificarea Hotărârii nr. 46 din 28 martie 2017 a Consiliului Județean Galați 
privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Clinic 
de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva” și a cheltuielilor legate de acesta 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8977/22.01.2018 

 

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. 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, 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 și al Comisiei de specialitate nr. 6 pentru de analiză privind 
administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere a 
monumentelor istorice şi de arhitectură din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea 
eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, 
Operațiunea B - Clădiri Publice, Apelul de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI 
(Cod nr. POR/97/3/1) din cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020; 

Având în vedere Solicitarea de clarificări nr. 15377/06.10.2017 pentru cererea de 
finanţare Cod SMIS 110475 pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul 
Clinic de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva” transmisă de OI POR ADR Sud-Est şi 
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 8977/09.10.2017; 

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), c) și lit. d), alin. (3) lit. a) și alin. (5), 
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.I. Se modifică Hotărârea nr. 46 din 28 martie 2017 a Consiliului Județean Galați 
privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Clinic de Boli 
Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva” și a cheltuielilor legate de acesta, astfel: 
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Art. 3 (1) va avea următorul conținut: ”Se aprobă alocarea sumei de 9.757,62 lei, 
reprezentând contribuția proprie de 2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, precum și 
valoarea neeligibilă în cuantum de 410.570,85 lei în cadrul proiectului „Creșterea eficienței 
energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva”. 

   
 
 

P R E Ş E D I N T E, 

 

COSTEL FOTEA 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 8977 din 22.01. 2018 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 46 din 28 martie 2017 a 
Consiliului Județean Galați privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței 
energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva” 

și a cheltuielilor legate de acesta 
 

Proiectul „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa 
Parascheva” a fost depus spre finanțare în cadrul POR 2014 – 2020, Axa prioritară 3 
Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 
Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din 
surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 
locuințelor, Operațiunea B Clădiri Publice, Apelul de proiecte cu titlul 
POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr. POR/97/3/1). 
 
Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a clădirii publice Pavilion 
B, parte componentă a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva”. 
Principalele activități ale proiectului sunt: managementul proiectului, organizarea procedurilor 
de achiziție, realizarea lucrărilor aferente investiţiei de bază (prin proiect s-au propus a se 
executa lucrări de consolidare, renovare şi modernizare aferente infrastructurii clădirii Pavilion 
B din cadrul spitalului şi lucrări de investiţii pentru creșterea eficienței energetice), informarea 
şi publicitatea proiectului și auditul financiar al proiectului. 
 
Conform Ghidului solicitantului, pentru semnarea contractului de finanțare, este necesară 
modificarea hotărârii de aprobare a proiectului în conformitate cu ultima formă a bugetului 
rezultat în urma etapei de evaluare. Având în vedere aceste modificări, bugetul total al 
proiectului este de 898.452,07 lei (inclusiv TVA), din care valoarea finanțării nerambursabile 
478.123,60 lei, iar valoarea neeligibilă în cuantum de 410.570,85 lei și este aferentă lucrărilor 
de construcţie conexe, care nu conduc la creșterea eficienței energetice (consolidarea clădirii, 
repararea şarpantei) şi depăşesc limita eligibilă de 15% prevăzută în Ghidul finanţatorului. 
 
În concluzie, considerăm oportună aprobarea modificării Hotărârii nr. 46 din 28 martie 2017 a 
Consiliului Județean Galați privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice 
pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva” și a cheltuielilor legate de 
acesta, precum şi alocarea sumelor necesare asigurării fluxului financiar al proiectului, precum 
și a cheltuielilor conexe aferente implementării proiectului. 
 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 
avizul Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

 COSTEL FOTEA 
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1 ex./19.01.2018                                                          
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 8977/22.01.2018 

 
 

                                                 RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 46 din 28 martie 2017 a 
Consiliului Județean Galați privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței  
energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva”  

și a cheltuielilor legate de acesta 
 
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, scopul fiind modificarea Hotărârii nr. 46 din 28 martie 2017 a Consiliului Județean 
Galați privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Clinic de Boli 
Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva” și a cheltuielilor legate de acesta. 
 
Având în vedere Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 3 - Sprijinirea  tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței 
energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - 
Clădiri Publice, Apelul de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr. POR/97/3/1) 
din cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020; 
 
Având în vedere Solicitarea de clarificări nr. 15377/06.10.2017 pentru cererea de finanţare Cod 
SMIS 110475 pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Clinic de Boli 
Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva” transmisă de OI POR ADR Sud-Est şi înregistrată la 
Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 8977/09.10.2017; 
 
În ceea ce priveşte legalitatea proiectului de hotărâre, consiliului judeţean îi revine – potrivit 
dispoziţiilor art. 91, alin. (3), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare - atribuţia de a aproba bugetul propriu al 
judeţului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a 
exerciţiului bugetar. 
 
În consecinţă, proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 46 din 28 martie 2017 a 
Consiliului Județean Galați privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru 
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva” și a cheltuielilor legate de acesta, 
îndeplineşte toate condițiile 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. 
 
Este de competenţa şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi, de a analiza şi aproba 
prezentul proiect de hotărâre. 
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