
  

 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 
din  __________________ 2019 

 

privind: aprobarea valorii totale a proiectului «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: 13245/22.11.2019 

 

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; 

Având în vederea prevederile Contractului de Finanțare nr. 4.091/03.04.2019 încheiat 
între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Unitatea Administrativ 
Teritorială Județul Galați privind acordarea finanțării nerambursabile pentru implementarea 
proiectului nr. 119079 intitulat «Extindere, modernizare și dotare a Unității Primiri Urgențe, 
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați»; 

Având în vedere Hotărârea 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»; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 2 din 29 ianuarie 2019 
privind modificarea Hotărârii 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»; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 129 din 27 iunie 2019 
privind modificarea Hotărârii 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»; 

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 (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.1. 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 7.002.040,28 lei (TVA inclus), din care valoarea totală eligibilă este 6.614.695,28 
lei și valoarea totală neeligibilă este 387.345,00 lei. 
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Art.2. (1) Se aprobă alocarea sumei de 132.293,92 lei, reprezentând contribuția proprie 
de 2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, precum și valoarea neeligibilă în cuantum de 
387.345,00 lei în cadrul proiectului «Extindere, modernizare și dotare a Unității Primiri 
Urgențe, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați».  

(2) Creditele bugetare și creditele de angajament, în limita sumei necesare 
finanțării valorii corespunzătoare activităţilor din proiect, vor fi alocate din bugetul Unității 
Administrativ Teritoriale Județul Galați. 

 
 

 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

COSTEL FOTEA 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

  

 
Ionel Coca  

  



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 13245 din 22.11.2019 
 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere, 

modernizare și dotare a Unității Primiri Urgențe, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. 

Apostol Andrei” Galați» 

Consiliul Județean Galați implementează proiectul «Extindere, modernizare și dotare a Unității 
Primiri Urgențe, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați»  finanțat în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2014-2020, începând cu data de 3 aprilie 2019. 
 
Conform contractului de finanțare nr. 4.091/03.04.2019 încheiat între Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice și UAT Județul Galați, sunt prevăzute cheltuieli neeligibile în 
valoare de 22.015 lei necesare pentru verificarea tehnică efectuată în cadrul proiectului.  
 
În vederea derulării proiectului în condiții optime este necesară o suplimentare a valorii aferente 
obiectivului de investiție cu suma de 365.330,00 lei lei inclusiv TVA, pentru acoperirea unor costuri 
neeligibile necesare efectuării unor lucrări de deviere rețea de apă și dezafectare conducte în scopul 
îndeplinirii condiționărilor stabilite prin avizele eliberate în cadrul proiectului, precum și pentru 
obținerea autorizației de contrucție.  
 
În acest context, a fost eliberat Avizul condiționat nr. 4.322/12.08.2019 de către SC Electrocentrale 
SA Galați prin care se impune efectuarea unor lucrări de dezafectare conducte, iar prin Avizul nr. 
21.886/05.07.2019 eliberat de către Apă Canal Galați se impune efectuarea unor lucrări de deviere 
rețea de apă.   
 
Astfel, au fost inițiate proceduri de achiziție în vederea încheierii contractelor pentru efectuarea 
lucrărilor suplimentare de dezafectare conducte în valoare de 32.130,00 lei (TVA inclus), respectiv 
deviere rețea de apă în valoare de 333.200,00 lei (TVA inclus), rezultând o valoare cumulată de 
365.330,00 lei (TVA inclus) ce trebuie inclusă în bugetul proiectului, ca și cheltuială neeligibilă.  
 
În consecință, valoarea totală a proiectului va fi de 7.002.040,28 lei inclusiv TVA, din care valoarea 
eligibilă este de 6.614.695,28 lei inclusiv TVA, iar valoarea neeligibilă este de 387.345,00 lei inclusiv 
TVA. Valoarea totală eligibilă a proiectului rămâne neschimbată. 
 
În concluzie, considerăm oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea valorii 
totale a proiectului «Extindere, modernizare și dotare a Unității Primiri Urgențe, Spitalul Clinic 
Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați». 
 
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 
 
Beraru Mariana                                                                                                                                                                                                     Director Executiv 
1 ex./20.11.2019                                                       Camelia Epure 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                              
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 13245/ 22.11.2019 
 
 
 
 
 
                                                 RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere, 
modernizare și dotare a Unității Primiri Urgențe, Spitalul Clinic Județean de Urgență  

„Sf. Apostol Andrei” Galați» 
 
 

Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere, modernizare și 
dotare a Unității Primiri Urgențe, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați». 
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază prevederile Contractului de Finanțare nr. 
4.091/03.04.2019 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și 
Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați privind acordarea finanțării nerambursabile 
pentru implementarea proiectului nr. 119079 intitulat „«Extindere, modernizare și dotare a 
Unității Primiri Urgențe, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați»”. Astfel, 
art. 7 „Obligațiile părților”, punctul A „Drepturile și obligațiile beneficiarului”, alin. 17 prevede: 
„Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării proiectului, 
inclusiv asigurarea co-finanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării 
Proiectului.”, iar alin. 19 prevede: „Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare 
desfășurării proiectului, conform Cererii de finanțare, în termenele stabilite prin prezentul 
Contract de Finanțare”. 
 
În ceea ce priveşte legalitatea proiectului de hotărâre, 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 aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere, 
modernizare și dotare a Unității Primiri Urgențe, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol 
Andrei” Galați» îndeplineşte condiţiile de legalitate.  
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