
   

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2021 
 

privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de 
Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: Construire Secţie ATI pentru 
pacienţi infectaţi cu Covid-19, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasă 
Parascheva” Galaţi în cadrul proiectului «Consolidarea capacității de gestionare a 
crizei sanitare COVID-19 prin crearea secției modulare ATI, Spitalul de Boli Infecțioase 
„Sf. Cuvioasă Parascheva” Galați» 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1193/21.01.2021 

 

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, judeţeană, 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 indicatorii tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) 

privind realizarea obiectivului de investiţie: Construire Secţie ATI pentru pacienţi infectaţi 
cu Covid-19, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” Galaţi în 
cadrul proiectului «Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 
prin crearea secției modulare ATI, Spitalul de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasă 
Parascheva” Galați»  după cum urmează: valoarea totală a investiţiei este  12.719.182,73 
lei inclusiv TVA din care C+M este  6.084.997,17 lei inclusiv TVA potrivit Anexei nr.1, parte 
integrantă la hotărâre.  

                                                    P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    
 
 
 
 
 

                                                                     
    

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca 
 
Director Direcţia Tehnică 
Elena Săndulache 
 
Sef Serviciu Investiţii şi Urmăriri Contracte                                    
Nicoleta Macri                                                                                                                               
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 Anexa nr.1:  

              

 

        Obiectul proiectului îl reprezintă aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi 

din SF Studiu de Fezabilitate privind construirea unei secţii de ATI pentru pacienţii confirmaţi 

cu Covid-19  în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf.Cuvioasă Parascheva” Galaţi. 

Construcţia se propune a fi realizată  în curtea spitalului folosindu-se un sistem de tip 

containere medicalizate. Acesta va funcţiona pe perioada pandemiei ca secţie ATI exterioară 

spitalului preluând pacienţi critici confirmaţi cu Covid-19. Secţia este formată din 10 paturi 

dispuse în 2 saloane de câte 4 paturi şi 2 rezerve de tip izolator şi spaţii cu funcţiuni suport 

pentru secţie. Secţia se va amplasa în zona din apropierea accesului în spital dinspre strada 

Traian, în faţa Pavilionului A. Accesul în zona dedicată construcţiei noi se va face din incinta 

spitalului, zona fiind împrejmuită, cu accese controlate, libere doar pentru personalul 

specializat sau pentru pacienţi  însoţiţi de personal specializat. 

 

        Principalii indicatori tehnico-economici: 

Valoarea   investiṭiei : 12.719.182,73 lei cu TVA  

Din care C+M  :   6.084.997,17 lei cu TVA 

 

.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sef  Serviciul Investiţii şi urmăriri contracte 

 Nicoleta Macri 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 1193/21.01.2021 

 

                                  

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea indicatorilor tehnico 
economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: 
Construire Secţie ATI pentru pacienţi infectaţi cu Covid-19 în cadrul Spitalului Clinic de Boli 

Infecţioase „Sf.Cuvioasă Parascheva” Galaţi în cadrul proiectului „Consolidarea capacităţii de 
gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin crearea secţiei modulare ATI, Spitalul Clinic de Boli 

Infecţioase Sf.Cuvioasă Parascheva Galaţi”  
 
 

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 aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF 
Studiu de Fezabilitate privind construirea unei secţii de ATI pentru pacienţii confirmaţi cu Covid-
19  în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf.Cuvioasă Parascheva” Galaţi  în cadrul 
proiectului „Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin crearea secţiei 
modulare ATI, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Sf.Cuvioasă Parascheva Galaţi”  

 Construcţia se propune a fi realizată  în curtea spitalului folosindu-se un sistem de tip 
containere medicalizate. Acesta va funcţiona pe perioada pandemiei ca secţie ATI exterioară 
spitalului preluând pacienţi critici confirmaţi cu Covid-19. Secţia este formată din 10 paturi 
dispuse în 2 saloane de câte 4 paturi şi 2 rezerve de tip izolator şi spaţii cu funcţiuni suport 
pentru secţie. Secţia se va amplasa în zona din apropierea accesului în spital dinspre strada 
Traian, în faţa Pavilionului A. Accesul în zona dedicată construcţiei noi se va face din incinta 
spitalului, zona fiind împrejmuită, cu accese controlate, libere doar pentru personalul specializat 
sau pentru pacienţi  însoţiţi de personal specializat. 

  Valoarea totală a investiţiei de 12.719.182,73 lei (inclusivTVA) din care C+M este de 
6.084.997,17 lei (inclusiv TVA). 
         Din  aceste  motive, propunem  proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectul Tehnic 
privind realizarea obiectivului de investiţie: Construire Secţie ATI pentru pacienţi infectaţi cu 
Covid-19 în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf.Cuvioasă Parascheva” Galaţi în cadrul 
proiectului „Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin crearea secţiei 
modulare ATI, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Sf.Cuvioasă Parascheva Galaţi”  
 
         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 

 
 
 
 
 

 
Sef Serviciul Investiţii şi Urmariri Contracte                                                                                                                                                                                            Director Direcţia Tehnică                                              
 Macri Nicoleta                                                                                                                                                                                                                                        Elena Săndulache                                                                                                                                                                                                                                                       



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                 Nr. 1193/21.01.2021 
Direcţiile din aparatul de specialitate 

RAPORT  DE  SPECIALITATE    
      

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea indicatorilor tehnico 
economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: 
Construire Secţie ATI pentru pacienţi infectaţi cu Covid-19 în cadrul Spitalului Clinic de Boli 

Infecţioase „Sf.Cuvioasă Parascheva” Galaţi în cadrul proiectului „Consolidarea capacităţii de 
gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin crearea secţiei modulare ATI, Spitalul Clinic de Boli 

Infecţioase Sf.Cuvioasă Parascheva Galaţi”  
 

             Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un 
proiect de hotărâre, scopul urmărit privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi 
din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: Construire Secţie 
ATI pentru pacienţi infectaţi cu Covid-19 în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase 
„Sf.Cuvioasă Parascheva” Galaţi în cadrul proiectului „Consolidarea capacităţii de gestionare 
a crizei sanitare COVID-19 prin crearea secţiei modulare ATI, Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase Sf.Cuvioasă Parascheva Galaţi”  
.        Obiectul proiectului îl reprezintă aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din 
SF Studiu de Fezabilitate privind construirea unei secţii de ATI pentru pacienţii confirmaţi cu 
Covid-19  în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf.Cuvioasă Parascheva” Galaţi. 
Construcţia se propune a fi realizată  în curtea spitalului folosindu-se un sistem de tip 
containere medicalizate. Acesta va funcţiona pe perioada pandemiei ca secţie ATI exterioară 
spitalului preluând pacienţi critici confirmaţi cu Covid-19. Secţia este formată din 10 paturi 
dispuse în 2 saloane de câte 4 paturi şi 2 rezerve de tip izolator şi spaţii cu funcţiuni suport 
pentru secţie. Secţia se va amplasa în zona din apropierea accesului în spital dinspre strada 
Traian, în faţa Pavilionului A. Accesul în zona dedicată construcţiei noi se va face din incinta 
spitalului, zona fiind împrejmuită, cu accese controlate, libere doar pentru personalul 
specializat sau pentru pacienţi  însoţiţi de personal specializat. 
        Principalii indicatori tehnico-economici: 
Valoarea   investiṭiei : 12.719.182,73 lei cu TVA  
Din care C+M  :   6.084.997,17 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 indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF 
(Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: Construire Secţie ATI 
pentru pacienţi infectaţi cu Covid-19 în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf.Cuvioasă 
Parascheva” Galaţi în cadrul proiectului „Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei 
sanitare COVID-19 prin crearea secţiei modulare ATI, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase 
Sf.Cuvioasă Parascheva Galaţi”  
          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. 

Director executiv, 
Cristea Constantin 

Direcţia Tehnică, 
Săndulache Elena 

Serviciul contencios şi  
probleme juridice, 

 
 
Sef Serviciu Investiţii 
Nicoleta Macri 

Director executiv, 
Stoica George 

Director executiv, 
Angheluţă Laura Delia 

Arhitect şef, 
 

Director executiv, 
Epure Camelia 

  


