
 

HOTǍRÂREA  Nr. ______ 

din  __________________ 2021 
 

privind: modificarea Hotărârii nr. 126 din 27 mai 2021 privind aprobarea proiectului 
„Creșterea siguranței pacienților în structurile spitalicești publice din județul Galați”, a 
cheltuielilor aferente și a protocolului de implementare pentru realizarea acestuia, cu 
modificările şi completările ulterioare 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:13920/15.12.2021 

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, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi 
europeană și al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, 
sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement din cadrul Consiliului Judeţean 
Galaţi; 
           Având în vedere Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 9 - Protejarea sănătății 
populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Prioritatea de investiții 9a - Investiții 
în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și 
local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea 
socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și 
trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 9.1 
- Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 din cadrul Programului 
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; 
 Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 126 din 27 mai 2021 privind 
aprobarea proiectului „Creșterea siguranței pacienților în structurile spitalicești publice din 
județul Galați”, a cheltuielilor aferente și a protocolului de implementare pentru realizarea 
acestuia, 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), c), d) şi e), alin. (3) lit. a), alin. (5) lit. 
c) şi alin. (7) lit. a) 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. 126 din 27 mai 2021 privind aprobarea proiectului 
„Creșterea siguranței pacienților în structurile spitalicești publice din județul Galați”, a 
cheltuielilor aferente și a protocolului de implementare pentru realizarea acestuia, cu 
modificările şi completările ulterioare, astfel: 

Art. 3 Va avea următorul conținut:  
„Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea siguranței pacienților în structurile 
spitalicești publice din județul Galați”, în cuantum de 7.306.615,39 lei (inclusiv TVA).” 

Art. II La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicarea Hotărârea 
Consiliului Județean Galați nr. 160 din 30 iunie 2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Galați nr. 126 din 27 mai 2021 privind aprobarea proiectului „Creșterea siguranței 
pacienților în structurile spitalicești publice din județul Galați”, a cheltuielilor aferente și a 
protocolului de implementare pentru realizarea acestuia. 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

 

Costin Roxana 1 ex./14.12.2021/                                                                                                            Director Executiv – Camelia Epure   

    Contrasemnează pentru legalitate: 
      Secretarul General al Judeţului   
                       Ionel Coca 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 13920 din 15.12.2021 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea Hotărârii nr. 
126 din 27 mai 2021 privind aprobarea proiectului „Creșterea siguranței pacienților în 

structurile spitalicești publice din județul Galați”, a cheltuielilor aferente și a protocolului 
de implementare pentru realizarea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare 

 
Proiectul „Creșterea siguranței pacienților în structurile spitalicești publice din județul Galați” a 
fost depus, în vederea obținerii de finanțare, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură 
Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei 
cauzate de COVID-19, Prioritatea de investiții 9a - Investiții în infrastructurile sanitare și 
sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile 
în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea 
accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile 
instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 9.1 - Creșterea capacității 
de gestionare a crizei sanitare COVID-19. 
 
Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19 asigurând investiţiile necesare pentru realizarea unui răspuns în timp util și eficient 
al unităților sanitare partenere din județul Galați din sistemul medical pentru combaterea 
răspândirii virusului SARS-CoV-2 în județul Galați.  
 
Având în vedere că virusul SARS-CoV-2 este un virus cu o contagiozitate extrem de înaltă, 
care a provocat deja o criză sanitară fără precedent și decesul unui număr mare de persoane 
la nivel global și în state din Uniunea Europeană, printre care și România, se impune 
efectuarea de investiții în infrastructurile sanitare pentru creșterea capacității de gestionare a 
crizei generate de virusul SARS-CoV-2. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului vizează: 

- achiziții și montaj sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire 
totală;  

- achiziții și montaj sisteme de detectare, semnalizare și alarmare în cazul depășirii 
concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă;  

- achiziții, montaj, lucrări de intervenție la infrastructura electrică;  
- achiziții, montaj, lucrări de intervenție la infrastructura de fluide medicale. 

 
Principalele activități ale proiectului vor fi:  
- Managementul proiectului;  
- Promovarea și informarea privind proiectul; 
- Realizarea lucrărilor aferente investiției de bază. 
 
În cadrul proiectului era inclusă cheltuiala eligibilă DOTĂRI FLUIDE MEDICALE pentru 
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” în valoare de 1.117.410 lei, TVA 
inclus. 
 
Această cheltuială a fost inclusă și în cadrul proiectului «Creșterea capacității de gestionare a 
crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa 
Parascheva” Galați și Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci» depus, de asemenea, în 
vederea obținerii de finanțare externă nerambursabilă, în cadrul Programului Operaţional 
Infrastructură Mare 2014-2020.  
 
Având în vedere că acest proiect a fost selectat pentru finanțare nerambursabilă în cadrul 
liniei de finanțare menționată anterior s-a impus ca investiția aferentă „Dotărilor fluide 
medicale” să fie eliminată din cadrul proiectului „Creșterea siguranței pacienților în structurile 
spitalicești publice din județul Galați”, SMIS 151592. 



 
În urma acestui fapt, valoarea totală a proiectului devine 7.306.615,39 lei (inclusiv TVA), din 
care valoarea finanțării nerambursabile este de 7.306.615,39 lei. Cofinanţarea aferentă 
costurilor eligibile este de 0,00 lei, reprezentând 0% din totalul cheltuielilor eligibile ale 
proiectului.  
 
În concluzie, considerăm oportună aprobarea modificării Hotărârii nr. 126 din 27 mai 2021 
privind aprobarea proiectului „Creșterea siguranței pacienților în structurile spitalicești publice 
din județul Galați”, a cheltuielilor aferente și a protocolului de implementare pentru realizarea 
acestuia.  
 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 
avizul Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, și 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E ,   

 

COSTEL FOTEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roxana Costin/                                                                                                                         Director Executiv –                                              
1 ex./14.12.2021                                                                                                                     Camelia Epure                                                                  



Roxana Costin/                                          Director Executiv – 
1 ex./14.12.2021                                                                                                                             Camelia Epure 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                            
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 13920 din 15.12.2021 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea Hotărârii nr. 

126 din 27 mai 2021 privind aprobarea proiectului „Creșterea siguranței pacienților în 
structurile spitalicești publice din județul Galați”, a cheltuielilor aferente și a protocolului 

de implementare pentru realizarea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare 
 

Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, scopul fiind aprobarea modificării Hotărârii nr. 126 din 27 mai 2021 privind aprobarea 
proiectului „Creșterea siguranței pacienților în structurile spitalicești publice din județul Galați”, 
a cheltuielilor aferente și a protocolului de implementare pentru realizarea acestuia, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază criteriile de eligibilitate specificate în Ghidul 
Solicitantului aferent Axei prioritare 9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei 
cauzate de COVID-19, Prioritatea de investiții 9a - Investiții în infrastructurile sanitare și 
sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile 
în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea 
accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile 
instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 9.1 - Creșterea capacității 
de gestionare a crizei sanitare COVID-19 din cadrul Programului Operațional Infrastructură 
Mare 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, „asigură [........] cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea”. 
 
În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (7) lit. a) din acelaşi act normativ, consiliul 
judeţean: „a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice 
române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în 
comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean”. 
 
În consecinţă, proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 126 din 27 mai 2021 
privind aprobarea proiectului „Creșterea siguranței pacienților în structurile spitalicești publice 
din județul Galați”, a cheltuielilor aferente și a protocolului de implementare pentru realizarea 
acestuia, 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. 
 
    
 Direcția 
Programe 

 
Direcţia de 
Dezvoltare 
Regională 

 
  Direcţia 
Economie 
şi Finanţe 

 
 Direcția 
Tehnică 

 
Direcția Arhitect  
          Şef 

 
  Direcţia 
Patrimoniu 

 
Serviciul 

Contencios 
şi Probleme   

Juridice 
 
 Director 
Executiv, 

 
 Director 
Executiv, 

 
 Director 
Executiv, 

 
 Director 
Executiv, 

 
Arhitect  
   Şef, 

 
 Director 
Executiv, 

 
     Șef 
  Serviciu, 

Camelia 
Epure 

Laura-  
Delia 

Angheluță 

 George 
  Stoica 

    Radu 
Măciucă 

 

 
 
 
 

 
Alina 

Nedelcu 

 


