
 

HOTǍRÂREA  Nr. 63 

din  23 februarie 2021 
 

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 32 din 30 ianuarie 2020 
privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Orășenesc 
Târgu Bujor” și a cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și completările ulterioare 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:2317/23.02.2021 

 

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; 
           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 Solicitarea de clarificări nr. 2317/22.02.2021 de la Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Sud – Est; 

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.I Se modifică Hotărârea nr. 32 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea proiectului 
„Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Orășenesc Târgu Bujor” și a cheltuielilor legate 
de acesta, cu modificările și completările ulterioare, astfel: 

Art. 3 alin (1) va avea următorul conținut:  
”Se aprobă alocarea sumei de 82.215,97 lei (inclusiv TVA), reprezentând contribuția proprie 
de 2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, precum și valoarea neeligibilă în cuantum de 
737.581,55 (inclusiv TVA) în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul 
Orășenesc Târgu Bujor.” 

P R E Ş E D I N T E, 

 

COSTEL FOTEA 

 

 

 
 

 
Daniela Pușcaș/1 ex./22.02.2021         Director Executiv – Camelia Epure 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Coca Ionel  


