
 

HOTǍRÂREA  Nr. ______ 
din  __________________ 2019 

 

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: 14225/13.12.2019 

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 pentru 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 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. 173 alin. (1) lit. b), c) și d), alin. (3) lit. a) și alin. (5) lit. c) 
din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 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 proiectul „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Clinic de Boli 
Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014-2020, 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. 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru 
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva”, în cuantum de 1.628.526,25 lei 
(inclusiv TVA). 
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Art.3. (1) Se aprobă alocarea sumei de 9.799,83 lei, reprezentând contribuția proprie de 

2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, precum și valoarea neeligibilă în cuantum de 
1.138.534,92 lei în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Clinic de 
Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva”. 

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

Art.4. (1) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa 
Parascheva”, se vor asigura din bugetul Unității Administrativ Teritoriale Județul Galați în 
vederea derulării proiectului în condiții optime. 

           (2) Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art.5. Se împuternicește domnul Costel Fotea, în calitate de Președinte al Consiliului 
Județean Galați, să semneze cererea de finanțare, contractul de finanțare, precum și toate 
documentele necesare implementării proiectului. 

 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 
 

COSTEL FOTEA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simona Elisei/1 ex./13.12.2019                  Director Executiv – Camelia Epure 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Coca Ionel  



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 14225din 13.12.2019 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre 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” va fi depus în cadrul Programului Operaţional Regional 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. 
 
Obiectivul specific al Axei prioritare 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute 
de carbon principal al programului, îl reprezintă creșterea eficienței energetice în clădirile 
rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care 
înregistrează consumuri energetice mari. 
 
Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a clădirii publice Pavilion B, 
parte componentă a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva”.  
 
Având în vedere gradul de uzură existent, clădirea nu mai corespunde din punct de vedere al 
cerinţelor funcţionale, astfel că prin proiect se propun a se executa lucrări de consolidare, 
renovare şi modernizare aferente infrastructurii clădirii şi lucrări de investiţii pentru creșterea 
eficienței energetice, astfel: 
- consolidarea fundaţiei clădirii, decopertare, cămăşuire pereţi şi colmatare fisuri pereţi 
interiori; 
- refacerea fundaţiilor, trotuarelor precum şi a rampei de acces pentru persoane cu dizabilităţi;  
- realizarea unui sistem de termoizolaţie pe exteriorul clădirii cu polistiren expandat; 
- înlocuirea şarpantei existente cu o şarpantă nouă; 
- montarea unei centrale fotovoltaice de producere a energiei electrice din surse regenerabile ( 
solară); 
- înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente şi incandescente existente cu corpuri de 
iluminat cu tehnologie LED. 
 
Implementarea proiectului va contribui la scăderea consumului anual de energie primară al 
clădirilor publice şi implicit la realizarea de economii la bugetul Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
Principalele activități ale proiectului vor fi:  
- Managementul proiectului; 
- Organizarea procedurilor de achiziție; 
- Realizarea lucrărilor aferente investiţiei de bază;  
- Informarea şi publicitatea proiectului; 
- Auditul financiar al proiectului. 
 
Bugetul total al proiectului este de 1.628.526,25 lei (inclusiv TVA), din care valoarea finanțării 
nerambursabile este de 478.123,60 lei. Cofinanţarea aferentă costurilor eligibile este de 
9.799,83 lei, reprezentând 2 % din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. Valoarea 



neeligibilă în cuantum de 1.138.534,92 lei 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,   

 

COSTEL FOTEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simona Elisei/                                                                                                                          Director Executiv –                                              
1 ex./13.12.2019                                                                                                                       Camelia Epure                                                     
               



Simona Elisei /                                          Director Executiv – 
1 ex./11.12.2019                                                                                                                             Camelia Epure 

 
 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 14225 din 13.12.2019 
 
                                                 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre 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 aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Clinic 
de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva” și a cheltuielilor legate de acesta. 
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază criteriile de eligibilitate specificate în 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, din cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014 – 2020. 
 
Consiliul Județean Galați, în exercitarea atribuțiilor privind gestionarea serviciilor publice de 
interes județean, conform prevederilor art. 173 alin. (5) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ”consiliul județean asigură [........] cadrul 
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea”. 
 
În consecinţă, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice 
pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva” și a cheltuielilor legate de 
acesta, întruneşte condiţiile de legalitate, având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
 
 

Direcţia Programe 
 
 

 Director executiv, 
Camelia Epure 

Direcţia de Dezvoltare Regională 
 
 

Director executiv, 
Laura-Delia Angheluţă 

Direcţia Patrimoniu 
 
 

Director executiv, 
Constantin Cristea 

 
 

Direcţia Economie şi Finanţe 
 
 

Director executiv, 
George Stoica 

 
 

Direcţia Arhitect Şef 
 
 

Arhitect Şef, 
Mărioara Dumitrescu 

 
 

Serviciul contencios şi 
probleme juridice  

 
 

Şef serviciu, 

 
 

Direcţia Tehnică 
 
 

Director executiv, 
Săndulache Elena 

  

 
      


