
 

 

HOTǍRÂREA Nr. 2 

din 29 ianuarie 2019 
 

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 251 din 19 decembrie 
2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 
obiectivului «Extindere, modernizare și dotare a Unității Primiri Urgențe, Spitalul Clinic 
Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați» 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 825/11.01.2019 

 

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 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 Corrigendumul nr. 3 la Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 8 - 
Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investiţii în 
infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi 
local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea 
socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și 
trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 
8.2 - Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B - 
Unități de primiri urgențe, Apelul de proiecte cu titlul P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni - cod 
apel POR/180/8/2 din cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020; 

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), 
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: 

 
 

Articol unic: Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 251 din 
19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului «Extindere, modernizare și dotare a Unității 
Primiri Urgențe, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați», după cum 
urmează: 

 
1. Articolul 2 va avea următorul conținut: „Se aprobă valoarea totală a proiectului 

«Extindere, modernizare și dotare a Unității Primiri Urgențe, Spitalul Clinic 
Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați», în cuantum de 6.614.695,28 lei 
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(inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă este 6.614.695,28 lei și valoarea 
totală neeligibilă este 0 lei. 

2. Articolul 4 alin. (2) va avea următorul conținut: „Se vor asigura toate resursele 
financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării 
ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul 
propriu a corecțiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziției.” 
 

 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 

 

COSTEL FOTEA 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contrasemnează pentru legalitate 

Secretarul Judeţului, 

                         Ionel Coca          

                                                                                                                          


