
 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2019 
 

 

privind: modificarea Hotărârii nr. 113 din 31 mai 2018 privind aprobarea proiectului și a 
cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Extindere, reabilitare, 
modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orășenesc 
Târgu Bujor” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:11566/14.10.2019 

 

 
Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Referatul de aprobare al 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 și al Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia 
pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, județeană, 
regională şi europeană; 

Având în vedere Contractul de finanțare nr. 4285/20.05.2019 încheiat între Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Agenția pentru Dezvoltare Regională a 
Regiunii de Dezvoltare Sud - Est și UAT Județul Galați; 

Având în vedere Contractul nr. 11155/03.10.2019 privind Actualizarea documentației 
economice din SF pentru obiectivul „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu 
Integrat de Specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor”; 

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. 173, alin. (1), lit. b) și lit.d), alin. (3) lit. a), alin (5), lit. c), 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 
Art.I Se modifică Hotărârea nr. 113/31 mai 2018 privind aprobarea proiectului și a 

cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Extindere, reabilitare, modernizare 
și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor”, astfel: 
 

1. Art. 2 va avea următorul conținut: „Se aprobă valoarea totală a proiectului 
<<Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al 
Spitalului Orășenesc Târgu Bujor>>, în cuantum de 12.656.744,49 lei (inclusiv TVA), 
din care  valoarea totală eligibilă este 10.696.882,66 lei și valoarea totală neeligibilă 
este 1.959.861,83 lei.” 
 

2.  Art. 3, alin. (1) va avea următorul conţinut: „Se aprobă contribuția proprie în proiect a 
1.959.861,83 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, 
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cât și contribuția proprie de 2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 
213.940,23 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului <<Extindere, reabilitare, 
modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orășenesc 
Târgu Bujor>>”. 

 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 

 

COSTEL FOTEA 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tudor Florin/Tudor Florin                                                                                             Director Executiv 
1 ex./09.10.2019                        Camelia Epure 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul general al Judeţului, 

Ionel Coca  



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 11566 din 14.10.2019 
 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 113 din 31 mai 2018 privind 

aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului 

„Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al 

Spitalului Orășenesc Târgu Bujor” 

Consiliul Județean Galați are în implementare proiectul „Extindere, reabilitare, modernizare și 
dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor”, finanțat în 
cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 începând cu data de 20 mai 2019. 
 
Conform contractului de finanțare nr. 4285/20.05.2019  încheiat între Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice, Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de 
Dezvoltare Sud - Est și UAT Județul Galați, sunt prevăzute cheltuieli neeligibile în valoare de 
452.019,38 lei inclusiv TVA pentru lucrări diverse și neprevazute. În vederea derulării 
proiectului în condiții optime este necesară o suplimentare a valorii aferente obiectivului de 
investiții cu suma de 1.507.842,45 lei inclusiv TVA pentru acoperirea unor costuri neeligibile 
necesare pentru respectarea prevederilor art. 71 din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor 
măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și 
completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și ale art. 7 alin (2) litera 
b, din Instrucțiunea ANAP nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție 
publică/sectorială.  
 
În acest context, în urma actualizării documentației economice din SF pentru obiectivul 
„Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului 
Orășenesc Târgu Bujor”, a rezultat o diferență de 1.507.842,45 lei inclusiv TVA. Ca urmare a 
celor prezentate anterior, valoarea totală a cheltuielilor neeligibile ale proiectului va fi de 
1.959.861,83 lei inclusiv TVA. 
 
În consecință, valoare totală a proiectului va fi de 12.656.744,49 lei inclusiv TVA din care 
valoarea eligibilă este de 10.696.882,66 inclusiv TVA, iar 1.959.861,83 lei inclusiv TVA 
reprezintă cheltuieli neeligibile. 
 
În concluzie, considerăm oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea 
Hotărârii nr. 113 din 31 mai 2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de 
proiect pentru realizarea obiectivului „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu 
Integrat de Specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor”. 
  
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 
avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 
 

PREȘEDINTE, 
 

COSTEL FOTEA 
 
 
 
 

Tudor Florin/Tudor Florin           Director Executiv, 
1ex./10.10.2019              Camelia Epure 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 11566/ 14.10.2019 

 
                                                  

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 113 din 31 mai 2018 privind 
aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului 
„Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al 

Spitalului Orășenesc Târgu Bujor” 
 

Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, scopul fiind aprobarea modificării Hotărârii nr. 113 din 31 mai 2018  privind 
aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului 
„Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului 
Orășenesc Târgu Bujor”. 
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 
- Contractul de finanțare nr. 4285/20.05.2019 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud - 
Est și UAT Județul Galați, 
- Contractul nr. 11155/03.10.2019 privind Actualizarea documentației economice din SF. 
 
În ceea ce priveşte legalitatea proiectului de hotărâre, consiliului județean îi revine, potrivit 
dispoziţiilor art. 173 alin. (3) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, atribuția 
de a aproba „la propunerea președintelui consiliului județean, bugetul județului, virările de 
credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar”. 
 
Consiliul Județean Galați, în exercitarea atribuțiilor privind gestionarea serviciilor publice de 
interes judeţean, asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar 
pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea, precum și 
dezvoltarea economico-socială a județului conform prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b) și lit. d), 
alin (5), lit. c), din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  
 
În consecinţă, proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 113 din 31 mai 2018 
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului 
„Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului 
Orășenesc Târgu Bujor”, îndeplineşte condiţiile de legalitate.  
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Tudor Florin/Tudor Florin     

1ex./10.10.2019                                                                                                                             

 

                                               Director Executiv, 
                                                Camelia Epure 

                                                                                                             


