
 

HOTǍRÂREA  Nr. ______ 

din  __________________ 2020 
 

privind: aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul 
Orășenesc Târgu Bujor” și a cheltuielilor legate de acesta 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1372/23.01.2020 

 

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 Orășenesc 
Târgu Bujor”, 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 Orășenesc Târgu Bujor”, în cuantum de 4.848.380,10 lei (inclusiv TVA). 

Art.3. (1) Se aprobă alocarea sumei de 85.608,04 lei, reprezentând contribuția proprie 
de 2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, precum și valoarea neeligibilă în cuantum de 
567.978,27 lei (inclusiv TVA). în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru 
Spitalul Orășenesc Târgu Bujor”. 

 (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. 



HOTĂRÂREA NR.______ din _____________2020 
pag. nr. 2 

 
Art.4. (1) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Orășenesc Târgu 
Bujor”, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daniela Pușcaș/1 ex./23.01.2020         Director Executiv – Camelia Epure 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Coca Ionel  



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 1372 din 23.01.2020 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice 

pentru Spitalul Orășenesc Târgu Bujor” și a cheltuielilor legate de acesta 
 
 
Proiectul „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Orășenesc Târgu Bujor” 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, 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 în care 
funcționează Spitalul Orășenesc Târgu Bujor.  
 
Aceasta a fost construită în anul 1962 și a fost supusă doar unor intervenții de reparații 
curente și igienizare, de întreținere a acesteia. 
 
Circuitele cu alimentare cu energie electrică a prizelor și a corpurilor de iluminat au fost 
executate în anul 1962 cu conductoare din aluminiu (în loc de cupru), protejate în tuburi pvc 
montate sub tencuială, acestea fiind proiectate pentru un consum de 5 ori mai mic decât 
noile capacități ale secțiilor. 
 
În ultimii ani în clădire s-au dezvoltat blocul operator, blocul de nașteri și nucleul de ATI, 
compartimente vitale care necesită circuite electrice separate având în vedere specificul 
acestora și multitudinea de echipamente medicale care necesită alimentare electrică și 
climatizare specifică. 
 
În clădirea care adăpostește secțiile de neonatologie și obstetrică ginecologie la parter și 
secția chirurgie generală la etaj este necesară și o reabilitare a instalațiilor electrice și a 
conductelor purtătoare de fluide, acestea prezentând un grad de uzură avansat datorat 
perioadei de folosință îndelungată de peste 57 de ani de la darea în exploatare, perioadă în 
care lucrările de reparații și modernizările au fost minime. 
 
Vechea instalație electrică din clădire este foarte uzată, este executată din cabluri de tip 
panglică de numai 1 mm (pentru un consum redus), fără împământare executată, aceasta 
fiind improvizată pentru a se evita accidentele.  
 
Instalațiile de apă potabilă, de apă reziduală (evacuare canalizare), precum și cele de 
încălzire (agent termic) sunt vechi, uzate și nu fac față presiunii și necesităților din secții, 
fiind subdimensionate față de consumul actual. 
 
Mai mult, în perioada anilor 70-90, în clădire a funcționat laboratorul de radiologie și urmare 
activității de deversare a soluțiilor specifice (acizi, baze, plumb) instalația de evacuare a 
suferit un proces de corodare crescut. 
 



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. 
 
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. 
 
Lucrările de reabilitare a instalațiilor este vor viza următoarele aspecte: 

- înlocuirea circuitelor, conductoarelor și a tablourilor electrice de distribuție în toată 
clădirea  

- executarea de circuite separate pentru spațiile medicale vitale 
- reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat, introducerea corpurilor de 

iluminat eficiente 
- înlocuirea instalațiilor de alimentare cu apă potabilă și a celor de canalizare 

(conducte, armături) 
- redimensionarea instalației interioare de încălzire, înlocuirea corpurilor de încălzire și 

a conductelor de distribuție agent termic. 
 
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 4.848.380,10 lei (inclusiv TVA), din care valoarea 
finanțării nerambursabile este de 4.194.793,80 lei. Cofinanţarea aferentă costurilor eligibile 
este de 85.608,04 lei, reprezentând 2 % din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. 
Valoarea neeligibilă în cuantum de 567.978,27 lei (inclusiv TVA) 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 Orășenesc Târgu Bujor” 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 

 

 

 

 

 

Daniela Pușcaș/                                                                                                                          Director Executiv                                              
1 ex./20.01.2020                                                                                                                          Camelia Epure                                                     
               



Daniela Pușcaș /                               Director Executiv  
1 ex./20.01.2020                                                                                                                              Camelia Epure 

 
 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 1342 din 23.01.2020 
 
                                                 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice 
pentru Spitalul Orășenesc Târgu Bujor” 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 
Orășenesc Târgu Bujor” 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 Orășenesc Târgu Bujor” 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 

  

 
      


