
   

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2019 
 

privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi  Documentaţia de Execuţie privind realizarea 
obiectivului de investitie: Creşterea Eficienţei Energetice pentru Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”    
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:9510/23.08.2019 

 

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 avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanţe, strategii, studii  

şi prognoză economico-socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea 
programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeTeană, regională şi europeană şi 
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, ale  
Consiliului Judeţean Galaţi;  
          Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice; 

Având în vedere prevederile art. 291 alin (1) lit.b) din Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal cu modificările şi completările ulterioare. 

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), alin. (3) lit. f) 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 Tehnic şi Documentaţia de Execuţie  privind realizarea 
obiectivului de investiţie: Creşterea Eficienţei Energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Galaţi  cu valoarea totală a investiţiei de 38.449.143,48 lei 
inclusiv TVA din care C+M este de 26.973.307,31  lei inclusiv TVA potrivit Anexei nr.1, parte 
integrantă la hotărâre.  
      

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
Sef Serviciu Investiţii şi Urmăriri Contracte                                                                                                                        Arhitect Sef  
Nicoleta Macri                             Mărioara Dumitrescu 
 
 

 
Contrasemnează pentru legalitate 

Secretarul Judeţului/Secretar General, 
Ionel Coca 

                                                                                                           



 
 
 

                                                                      

HOTĂRÂREA NR.______ din _____________2019 
 pag. Nr. 2  
 

 Anexa nr.1:  

              

   Obiectul proiectului îl reprezintă identificarea soluţiilor tehnico-economice pentru 

creşterea eficienţei energetice ale Spitalului Clinic de Urgenţă Sf.Apotol Andrei. 

  Principalul obiectiv al investiţiei este cel de a spori eficienţa energetică prin: 

- Consolidarea structurală a clădirii ambulatoriului S+D+P+4E; 

- Realizarea termoizolării anvelopei clădirii; 

- Inlocuirea tâmplăriei acolo unde este cazul – uşi, ferestre – cu  închideri noi similare 

celor existente dar cu un grad superior de izolare termică şi analiza posibilităţii de amplasare 

dispozitive de umbrire pe faţada sud; 

- Refacerea hidroizolaţiei elementelor supuse acţiunii directe şi indirecte a apei; 

- Realizarea unui sistem de protecţie a anvelopei la acţiunile din vânt şi agenţi poluanţi 

cu materiale moderne care să asigure un grad sporit de ventilare naturală; 

- Modernizarea instalaţiilor de distribuţie şi transport agent termic pentru încălzire; 

- Modernizarea instalaţiilor de distribuţie apă caldă şi apă rece; 

- Inlocuirea, completarea şi modernizarea echipamentelor aferente instalaţiilor cu unele 

noi eficiente energetic; 

- Inlocuirea echipamentelor cu un consum energetic mare; 

- Introducerea de sisteme alternative pentru cogenerare energie din surse regenarabile 

care să asigure minim 10% din necesarul energetic; 

- Refacerea finisajelor care contribuie la menţinerea în timp a parametrilor tehnici ale 

materialelor de izolare puse în operă; 

- Intervenţiile propuse trebuie să poată fi realizate fără a aduce modificări funcţionale 

clădirii existente. 

Obiective specifice ce se doresc a fi atinse prin implementarea proiectului: 

- Minim 10% din consumul total de energie primară care este realizat din surse 

regenerabile de energie; 

- Emisia echivalentă de CO2 se va situa sub 27 kg/mp/an; 

- Reducerea consumului anual specific de energie primară sub 97 kwh/mp/an; 

- Reducerea consumului anual de energie primară cu 25%; 

- Utilizarea unor materiale de construcţie ecologice cu o clasă de reacţie la foc A1 sau 

A2 –s1, dO; 

- Introducerea sistemelor pasive de recuperare a energiei. 

   

Principalii indicatori tehnico-economici sunt:       

Valoarea   investiṭiei :     38.449.143,48  lei cu TVA  

Din care C+M  :     26.973.307,31 lei cu TVA 

 

 

Sef Serviciu Investiţii şi urmăriri contracte 

Nicoleta Macri 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 9510/23.08.2019 

                                           REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea  Proiectului Tehnic şi 
Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie:  

Creşterea Eficienţei Energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă  “Sf.Apostol 
Andrei”  

 

Iniţierea acestui proiect de hotărâre a fost determinată de necesitatea aplicării corecte a 

prevederilor privind  aprobarea documentaţiilor tehnico - economice pentru lucrările de investiţii 

de interes judeţean.  

            Obiectul proiectului îl reprezintă identificarea soluţiilor tehnico-economice pentru 
creşterea eficienţei energetice ale Spitalului Clinic de Urgenţă Sf.Apotol Andrei. 
           Principalul obiectiv al investiţiei este cel de a spori eficienţa energetică prin: 

- Consolidarea structurală a clădirii ambulatoriului S+D+P+4E; 
- Realizarea termoizolării anvelopei clădirii; 
- Inlocuirea tâmplăriei acolo unde este cazul – uşi, ferestre – cu  închideri noi similare celor 

existente dar cu un grad superior de izolare termică şi analiza posibilităţii de amplasare 
dispozitive de umbrire pe faţada sud; 

- Refacerea hidroizolaţiei elementelor supuse acţiunii directe şi indirecte a apei; 
- Realizarea unui sistem de protecţie a anvelopei la acţiunile din vânt şi agenţi poluanţi cu 

materiale moderne care să asigure un grad sporit de ventilare naturală; 
- Modernizarea instalaţiilor de distribuţie şi transport agent termic pentru încălzire; 
- Modernizarea instalaţiilor de distribuţie apă caldă şi apă rece; 
- Inlocuirea, completarea şi modernizarea echipamentelor aferente instalaţiilor cu unele noi 

eficiente energetic; 
- Inlocuirea echipamentelor cu un consum energetic mare; 
- Introducerea de sisteme alternative pentru cogenerare energie din surse regenarabile care 

să asigure minim 10% din necesarul energetic; 
- Refacerea finisajelor care contribuie la menţinerea în timp a parametrilor tehnici ale 

materialelor de izolare puse în operă; 
- Intervenţiile propuse trebuie să poată fi realizate fără a aduce modificări funcţionale clădirii 

existente. 
        Principalii indicatori tehnico-economici  sunt: 
Valoarea   investiṭiei :     38.449.143,48  lei cu TVA  

Din care C+M  :      26.973.307,31 lei cu TVA 

         Din  aceste  motive, propunem  proiectul de hotărâre privind aprobarea  Proiectului Tehnic 
şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie:  
Creşterea Eficienţei Energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă  “Sf.Apostol 
Andrei”  

 Solicităm  avizul  Comisiei de specialitate nr. 1,2 şi 6 ale  Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

FOTEA COSTEL 
Arhitect Sef, 

Mărioara Dumitrescu 
 
 
 
 
Sef Serviciu Investiţii şi Urmariri Contracte                                                                                                                                                                                          
 Macri Nicoleta              
                                                                                                                                                                                                                                              



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                 Nr. 9510/23.08. 2019 
Direcţiile din aparatul de specialitate 

     RAPORT  DE  SPECIALITATE         
la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea  Proiectului Tehnic şi 

Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie:  
Creşterea Eficienţei Energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă  “Sf.Apostol 

Andrei”   
             Iniţiatorul, dl.Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un 
proiect de hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de 
Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: Creşterea Eficienţei Energetice pentru 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă  “Sf.Apostol Andrei”  
            Obiectul proiectului îl reprezintă identificarea soluţiilor tehnico-economice pentru 
creşterea eficienţei energetice ale Spitalului Clinic de Urgenţă Sf.Apotol Andrei. 
           Principalul obiectiv al investiţiei este cel de a spori eficienţa energetică prin: 

- Consolidarea structurală a clădirii ambulatoriului S+D+P+4E; 
- Realizarea termoizolării anvelopei clădirii; 
- Inlocuirea tâmplăriei acolo unde este cazul – uşi, ferestre – cu  închideri noi similare 

celor existente dar cu un grad superior de izolare termică şi analiza posibilităţii de amplasare 
dispozitive de umbrire pe faţada sud; 

- Refacerea hidroizolaţiei elementelor supuse acţiunii directe şi indirecte a apei; 
- Realizarea unui sistem de protecţie a anvelopei la acţiunile din vânt şi agenţi poluanţi 

cu materiale moderne care să asigure un grad sporit de ventilare naturală; 
- Modernizarea instalaţiilor de distribuţie şi transport agent termic pentru încălzire; 
- Modernizarea instalaţiilor de distribuţie apă caldă şi apă rece; 
- Inlocuirea, completarea şi modernizarea echipamentelor aferente instalaţiilor cu unele 

noi eficiente energetic; 
- Inlocuirea echipamentelor cu un consum energetic mare; 
- Introducerea de sisteme alternative pentru cogenerare energie din surse regenarabile 

care să asigure minim 10% din necesarul energetic; 
- Refacerea finisajelor care contribuie la menţinerea în timp a parametrilor tehnici ale 

materialelor de izolare puse în operă; 
- Intervenţiile propuse trebuie să poată fi realizate fără a aduce modificări funcţionale 

clădirii existente. 
        Principalii indicatori tehnico-economici  sunt: 
Valoarea   investiṭiei :     38.449.143,48  lei cu TVA  

Din care C+M  :     26.973.307,31 lei cu TVA 

       Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază prevederile H.G. nr.907 din 29 noiembrie 
2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice şi art.291 alin (1) lit.b) 
din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare. 
        În consecinţă, este necesară aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie 
privind realizarea obiectivului de investiţie: Creşterea Eficienţei Energetice pentru Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă  “Sf.Apostol Andrei”  
      Art. 173 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ prevede: „Art. 173: Atribuţiile consiliului judeţean. (1) Consiliul judeţean îndeplineşte 
următoarele categorii principale de atribuţii: [...] atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a 
judeţului;” Alin. (3) lit. f) al aceluiaşi articol prevede: „(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) 
lit. b), consiliul judeţean: […] f) aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii 
de interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii.” 

 În concluzie, proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate. 

 

Direcţia Economie şi 
Finanţe,  

George STOICA 

Direcţia de Dezvoltare 
Regională,  

Laura Angheluţă 

Direcţia  
Arhitect Şef,   

Mărioara DUMITRESCU 

 
Direcţia  

Patrimoniu,  
Constantin CRISTEA 

 
Serviciul contencios şi  

probleme juridice,  
 


