
 
HOTĂRÂREA NR. _______ 

din _____________ 2021 
privind: majorarea nivelului alocațiilor de hrană în anul 2021 pentru consumurile 
colective din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Cuv. Parascheva” Galați și 
Spitalului de Pneumoftizilogie Galați, pentru pacienții internați diagnosticați COVID-19, 
față de nivelul prevăzut în H.G. nr. 851/2018 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru 
consumurile colective din unitățile sanitare publice 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi Fotea Costel 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1081/16.02.2021 

 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere referatul de aprobare prezentat de iniţiator; 
 Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa Spitalului Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Cuv. Parascheva” 
Galați nr. 599/19.01.2021, depusă și înregistrată la Registratura Generală a Consiliului 
Județean Galați sub nr. 1081/19.01.2021; 

Având în vedere adresa Spitalului de Pneumoftiziologie Galați nr. 1996/15.02.2021, 
depusă și înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Județean Galați sub nr. 
1081/15.02.2021; 

Având în vedere Hotărârea nr. 851/2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea 
Guvernului nr. 429/2008 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din 
unitățile sanitare publice; 

Având în vedere art. 166, alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 Având în vedere art. 173, alin. (1), lit. d) și alin. (5) lit. c)  din Ordonanța de Urgență nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; 
 În baza prevederilor art. 182, alin.(1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de 
Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
 Art.1. Se majorează nivelul alocației de hrană în anul 2021 pentru consumurile 
colective din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Cuv. Parascheva” Galați și 
Spitalului de Pneumoftizilogie Galați, pentru pacienții internați diagnosticați COVID-19, de la 
10 lei/bolnav internat/zi la 16 lei/bolnav internat/zi similar pentru bolnavii TBC și HIV/SIDA 
adulți, respectiv 15 lei/bolnav internat/zi pentru copii. 

Art.2. Sumele necesare acestor majorări vor fi suportate din bugetul propriu al Unității 
Administrativ Teritoriale Județul Galați. 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Spitalului Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Cuv. 
Parascheva” Galați și Spitalului de Pneumoftiziologie Galați. 
  

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

 
 
 
 

                     Director executiv, 
Stoica George                                                                                                                          

 
Zaharia Mihai/1 ex./15.02.2021                            

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                   Nr. 1081/16.02.2021 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Galați privind majorarea nivelului 

alocațiilor de hrană în anul 2021 pentru consumurile colective din cadrul Spitalului 
Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Cuv. Parascheva” Galați și Spitalului de 

Pneumoftiziologie Galați, pentru pacienții internați diagnosticați COVID-19, față de 
nivelul prevăzut în H.G. nr. 851/2018 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru 

consumurile colective din unitățile sanitare publice 
 
 
 

 Iniţierea acestui proiect de hotărâre a fost determinată de necesitatea majorării 

nivelului alocațiilor de hrană în anul 2021 pentru consumabilele colective din cadrul Spitalului 

Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Cuv. Parascheva” Galați și Spitalului de Pneumoftiziologie 

Galați, pentru pacienții internați diagnosticați COVID-19, de la 10 lei/bolnav internat/zi, la 16 

lei/bolnav internat/zi similar pentru bolnavii TBC și HIV/SIDA adulți, respectiv 15 lei/bolnav 

internat/zi pentru copii. 

 Având în vedere dispozițiile art. 166, alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, “spitalul asigură 

condiții de investigații medicale, tratament, cazare, igienă, alimentație și de prevenire a 

infecțiilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății”. 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 851/2018 pentru modificarea anexei la 

Hotărârea Guvernului nr. 429/2008 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile 

colective din unitățile sanitare publice, autoritățile administrației publice locale, pot majora 

nivelul alocațiilor de hrană cuprinse în prezenta anexă pentru spitalele din subordinea 

acestora, cu suportarea, de către acestea, din bugetele proprii a cheltuielilor suplimentare. 

 Prin adresa nr. 599/19.01.2021, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Cuv. 

Parascheva” Galați a solicitat aprobarea majorării nivelului alocației pentru pacienții adulți 

internați diagnosticați COVID-19, care în prezent este de 10 lei/bolnav internat/zi, la nivelul 

de 16 lei/bolnav internat/zi, respectiv 15 lei/bolnav internat/zi pentru copii, similar pentru 

bolnavii TBC și HIV/SIDA. 

 Prin adresa nr. 1996/15.02.2021, Spitalul de Pneumoftiziologie Galați a solicitat 

aprobarea majorării nivelului pentru pacienții adulți internați diagnosticați COVID-19, care în 

prezent este de 10 lei/bolnav internat/zi, la nivelul de 16 lei/bolnav internat/zi, similar pentru 

bolnavii TBC și HIV/SIDA. 

 Față de cele expuse, solicităm raportul de avizare al comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 

și supunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                         Nr. 1081/16.02.2021  
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Galați privind majorarea nivelului 

alocațiilor de hrană în anul 2021 pentru consumurile colective din cadrul Spitalului Clinic 
de Boli Infecțioase “Sf. Cuv. Parascheva” Galați și Spitalului de Pneumoftiziologie Galați, 

pentru pacienții internați diagnosticați COVID-19, față de nivelul prevăzut în H.G. nr. 
851/2018 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile 

sanitare publice 
 
 
 

Iniţiatorul - Preşedintele Consiliului Județean Galați Costel Fotea, prezintă un proiect de 

hotărâre al cărui obiectiv îl constituie majorarea nivelului alocațiilor de hrană pentru consumurile 

colective din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Cuv. Parascheva” Galați și Spitalului 

de Pneumoftiziologie Galați, pentru pacienții internați diagnosticați COVID-19. 

În conformitate cu prevederile art. 166, alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, “spitalul asigură condiții 

de investigații medicale, tratament, cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor 

nozocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății”. 

Având în vedere creșterea prețurilor la mărfurile alimentare, precum și elementele 

specifice alimentației în cazul anumitor boli, este necesară majorarea nivelului actual al 

alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase 

“Sf. Cuv. Parascheva” Galați și Spitalului de Pneumoftiziologie Galați. 

       Alimentația bolnavilor constituie o componentă importantă a tratamentului afecțiunilor 

medicale și are rol important în acordarea asistenței medicale spitalicești pentru asigurarea 

necesarului caloric și a conținutului de proteine, lipide și alte elemente nutritive, precum și a 

unor regimuri alimentare corespunzătoare diverselor afecțiuni. 

Majorarea alocației de hrană a bolnavilor este nu numai un act reparator de decență, ci o 

reală necesitate care influențează direct actul medical, iar grija pentru pacienți, semeni ai noștri, 

aflați în suferință, ar trebui tratată cu prioritate. 

Conform prevederilor din Hotărârea nr. 851/2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea 

Guvernului nr. 429/2008 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din 

unitățile sanitare publice, autoritățile administrației publice locale, pot majora nivelul alocațiilor 

de hrană cuprinse în prezenta anexă pentru spitalele din subordinea acestora, cu suportarea, 

de către acestea, din bugetele proprii a cheltuielilor suplimentare. 

În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat îndeplinește condițiile de legalitate.  

 
Direcţia Economie şi 

Finanţe 
Director executiv, 

Stoica George 
 

Direcţia Programe 
 

Director executiv, 
Camelia Epure 

 

Direcţia de Dezvoltare 
Regională 

Director executiv, 
Angheluţă Laura-Delia  

 

Direcţia Patrimoniu 
 

Director executiv, 
Cristea Constantin 

 

 


