
 

 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 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» 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:6898/14.06.2019 

 

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 vederea prevederile Contractului de Finanțare nr. 4091/03.04.2019 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 art. 5 alin. (3) din Legea 273/2006 cu privire la finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 14, art. 91 alin (1), lit. b), c) și 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: 
 

Art.I. Se aprobă 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», după cum urmează: 

1. Art. 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 6.636.710,28 lei 
(inclusiv TVA)”, din care valoarea totală eligibilă este 6.614.695,28 lei și valoarea 
totală neeligibilă este 22.015,00 lei.  

2. Art. 3 (1) va avea următorul conținut: „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 22.015,00 lei în cadrul proiectului 
«Extindere, modernizare și dotare a Unității Primiri Urgențe, Spitalul Clinic 
Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați»”. 
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Beraru Mariana                 Director Executiv  – Camelia Epure 
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 Art. II La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicarea pct. 1 din 
Articolul unic al Hotărârii 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». 

 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 

 

COSTEL FOTEA 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contrasemnează pentru legalitate 

Secretarul Judeţului, 
 

                         Ionel Coca          

                                                                                                                          
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr.6898 din 14.06.2019 
 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
la proiectul de hotărâre 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» 

Proiectul «Extindere, modernizare și dotare a Unității Primiri Urgențe, Spitalul Clinic 
Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați» a obținut finanțare externă 
nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 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 
comunitati, 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. 

Unul din obiectivele specifice ale Axei prioritare 8 este Obiectivul Specific 8.2 - 
„Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență”. În cadrul acestui 
obiectiv specific, Operațiunea B este dedicată investițiilor de tipul reabilitare, modernizare, 
extindere, dotare infrastructură unități de primiri urgențe/componente de primiri urgențe din 
unitățile funcționale regionale de urgență și din cadrul componentelor de interes strategic a 
rețelelor de unități spitalicești de urgență, investiții ce vor contribui la asigurarea distribuției 
teritoriale echilibrate a serviciilor medicale de urgență prin preluarea pacienților de la nivel 
local, care nu pot fi tratați în sistem ambulatoriu. 
 
Obiectivul general al proiectului este extinderea, modernizarea și dotarea Unității Primiri 
Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”. 
 
În prezent, se află în curs de realizare Proiectul Tehnic aferent obiectivului de investiții. 
Potrivit Planului de achiziții aprobat prin cererea de finanțare, în perioada iunie-iulie 2019, 
trebuie derulată procedura de achiziție publică în vederea prestării serviciilor de verificare 
tehnică a Proiectului Tehnic.  
 
Având în vedere complexitatea investițiilor ce urmează a fi efectuate la Unitatea Primiri 
Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”, în urma 
consultării cu proiectantul contractat s-a stabilit faptul că, în cadrul proiectului sunt 
necesare a fi efectuate următoarele verificări tehnice: 

- Arhitectură; 
- Structură; 
- Instalații electrice; 
- Instalații sanitare; 
- Instalații de încălzire și ventilație; 
- Însușire a expertului tehnic. 

 
În plus, luând în considerare faptul că în cadrul proiectului va fi achiziționat un computer 
tomograf, recomandarea proiectantului a fost să fie achiziționate serviciile unui verificator 
de radiații computer tomograf. 
 



Beraru Mariana                                                                                                                                                                    Director Executiv 
1 ex./12.06.2019                                                       Camelia Epure 

Având în vederea că în devizul elaborat de proiectant în faza de elaborare a Studiului de 
Fezabilitate depus în cadrul proiectului suma aferentă verificării tehnice (5.950,00 lei, TVA 
inclus) nu acoperă costurile aferente celor 7 verificări tehnice necesare (cost estimativ 
27.965,00 lei, TVA inclus), se impune suplimentarea sumei de 5.950,00 lei prevăzută în 
bugetul proiectului cu suma de 22.015,00 lei, TVA inclus. Deoarece în urma contractării 
lucrărilor și serviciilor aferente proiectului nu s-au constituit economii la buget, această 
suplimentare reprezintă cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului.  
 
În concluzie, considerăm oportună 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», în sensul celor 
menționate anterior. 
 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 
avizul 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 cele expuse, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

 COSTEL FOTEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 6898/ 14.06.2019 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
la proiectul de hotărâre 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» 

 
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, scopul fiind aprobarea modificării 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». 
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază prevederile Contractului de Finanțare nr. 
4091 din 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, consiliului judeţean îi revine – potrivit 
dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată în Monitorul Oficial al României nr.123/20.02.2007, Partea I, 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 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», îndeplineşte 
condiţiile de legalitate. 
 
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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