
                                                                                                                                                                             

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2021 
 

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 102 din 17 mai 2018 
privind aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați 
și Consiliul Raional Hîncești, Republica Moldova și asumarea unor obligații ce revin 
Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului ”Health in Good Hands 
- Bigger Hospitals, Better Care, Best Doctors for people in the border area Romania – 
Republic of Moldova” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:2151/17.02. 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 buget - finanţe, 

strategii, studii şi prognoză economico-socială şi al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi 
europeană din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 102 din 17 mai 2018 privind 
aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați și Consiliul 
Raional Hîncești, Republica Moldova și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean 
Galați, în vederea implementării proiectului ”Health in Good Hands - Bigger Hospitals, Better 
Care, Best Doctors for people in the border area Romania – Republic of Moldova”; 

Având în vedere Notificarea nr. 2151/16.02.2021 primită din partea Secretariatului 
Tehnic Comun pentru Programul Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014-
2020, privind documentele necesare pentru încheierea contractului de finanţare; 

Având în vedere Ghidul Solicitantului aferent Programului Operaţional Comun România 
– Republica Moldova ENI 2014-2020, Obiectivul tematic 8 - Provocări comune în domeniul 
siguranței și al securității, Prioritatea 4.1 - Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate și 
accesul la sănătate; 

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 și e, alin. (5) lit. c și p, alin. (7) lit. 
c din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555/5/VII.2019; 

În temeiul art. 182 alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit. a și alin. (2) din Codul administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. Se modifică Hotărârea Consiliul Judeţean Galaţi nr. 102 din 17 mai 2018 după 
cum urmează: 

 
Art. 2. va avea următorul cuprins: «Se împuterniceşte dl. Costel Fotea, în calitate de 
Preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi cu realizarea tuturor demersurilor aferente 
iniţierii şi implementării proiectului ”Health in Good Hands – Bigger Hospitals, Better 
Care, Best Doctors for people in the border area Romania – Republic of Moldova” şi cu 
semnarea în numele Consiliului Judeţean Galaţi a acordului de parteneriat, a contractului 
de finanțare și a întregii documentaţii aferente proiectului.» 

 
Art. 3. alin. (1) va avea următorul cuprins: «Se aprobă alocarea contribuţiei proprii pentru 
proiectul ”Health in Good Hands – Bigger Hospitals, Better Care, Best Doctors for people 
in the border area Romania – Republic of Moldova”, în valoare de 325.857,46 Euro 
(echivalent în lei), din bugetul local al Judeţului Galaţi.» 
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Art.II. Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Raional Hîncești, Republica 

Moldova. 
  

Art.III. Direcţia de Dezvoltare Regională, Direcția Arhitect Șef, Direcţia Tehnică, Direcţia 
Economie şi Finanţe, Direcția Patrimoniu şi Serviciul licitații, monitorizare a serviciilor 
comunitare de utilitate publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Galaţi vor răspunde de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 

 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 

 

COSTEL FOTEA 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carmen Coca/                                      Director Executiv: Laura-Delia Angheluță 
1 ex./16.02.2021                                                                                                                                                                                

 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

 
Ionel Coca 

                                                                          



ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 2151/17.02.2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 102 din 17 mai 2018, privind aprobarea parteneriatului 
între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați și Consiliul Raional Hîncești, 

Republica Moldova și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în 
vederea implementării proiectului ”Health in Good Hands – Bigger Hospitals, Better 
Care, Best Doctors for people in the border area Romania – Republic of Moldova” 

 

 

Proiectul ”Health in Good Hands – Bigger Hospitals, Better Care, Best Doctors for people in 
the border area Romania – Republic of Moldova” (”Sănătatea în mâini bune – Spitale mai 
mari, îngrijire mai bună și cei mai buni doctori pentru populația din zona de graniță România - 
R. Moldova”) a fost depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Comun România – 
Republica Moldova ENI 2014-2020, Obiectivul tematic 8 - Provocări comune în domeniul 
siguranței și al securității, Prioritatea 4.1 - Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate și 
accesul la sănătate. 
 
După finalizarea tuturor etapelor de evaluare, conform procedurilor stabilite prin POC 
România – Republica Moldova 2014-2020, proiectul a fost plasat pe lista de rezervă a 
proiectelor HARD, Prioritatea 4.1, finanţarea acestuia fiind condiţionată de alocarea unei sume 
suplimentare de 230 857,46 euro, necesară pentru asigurarea bugetului proiectului, sumă 
care poate fi asigurată fie prin creşterea contribuţiei proprii a beneficiarilor, fie din economiile 
înregistrate în Program, ca urmare a finalizării procesului de contractare.  
 
Proiectul ”Health in Good Hands – Bigger Hospitals, Better Care, Best Doctors for people in 
the border area Romania – Republic of Moldova” vizează îmbunătățirea infrastructurii de 
sănătate din zona de graniță prin construirea unui pavilion de pediatrie în cadrul Spitalului 
Orășenesc Târgu Bujor, județul Galați, România și reabilitarea Centrului de sănătate Hîncești, 
Raionul Hîncești, Republica Moldova şi are un buget total de 1 421 134, 74 euro din care 142 
300 euro reprezintă contribuţia proprie a Beneficiarilor - 95 000 euro contribuţia aferentă UAT 
Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi 47 300 euro contribuţia aferentă Consiliului 
Raional Hînceşti.  
 
În aceste condiţii, pentru demararea procesului de contractare a proiectului ”Health in Good 
Hands – Bigger Hospitals, Better Care, Best Doctors for people in the border area Romania – 
Republic of Moldova” este necesară asigurarea din bugetul local al Judeţului Galaţi a unei 
contribuţii proprii în valoare de 325 857,46 Euro (echivalent în lei), din care 95 000 euro 
reprezintă contribuţia proprie asumată şi aprobată la depunerea proiectului şi 230 857,46 euro 
reprezintă suma suplimentară necesară pentru asigurarea bugetului proiectului.   
 
În conformitate cu notificarea nr. 2151/16.02.2021 primită din partea Secretariatului Tehnic 
Comun pentru Programul Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014-2020, 
privind documentele necesare pentru încheierea contractului de finanţare, „în cazul 
disponibilităţii unor sume suplimentare la nivelul priorităţii 4.1 sau la nivelul obiectivului tematic 



corespunzător, este posibil ca în timpul procedurii de pre-contractare, valoarea cofinanţării să 
scadă, permiţând proiectului (…) să primească grantul solicitat”. 
 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul propriu, precum şi avizul  
Comisiilor de specialitate nr. 1 de buget – finanțe, strategii, studii și prognoză economico-
socială şi al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor integrate de 
dezvoltare partenerială locală, județeană, regională și europeană din cadrul Consiliului 
Judeţean Galaţi. 
 
Având în vedere cele prezentate, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 102 din 17 mai 2018, privind aprobarea 
parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați și Consiliul Raional 
Hîncești, Republica Moldova și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în 
vederea implementării proiectului ”Health in Good Hands – Bigger Hospitals, Better Care, Best 
Doctors for people in the border area Romania – Republic of Moldova”, în forma prezentată. 
 
 
 

P R E Ș E D I N T E, 

 

 COSTEL FOTEA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carmen Coca/                                  Director executiv: Laura-Delia Angheluță 
1 ex./ 16.02.2021                                                                                                                                                                                 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 2151/ 17.02.2021 

 
 

                                                 RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 102 din 17 mai 2018, privind aprobarea parteneriatului 
între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați și Consiliul Raional Hîncești, 

Republica Moldova și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în 
vederea implementării proiectului ”Health in Good Hands – Bigger Hospitals, Better 
Care, Best Doctors for people in the border area Romania – Republic of Moldova” 

 
 

Proiectul ”Health in Good Hands – Bigger Hospitals, Better Care, Best Doctors for people in 
the border area Romania – Republic of Moldova” (”Sănătatea în mâini bune – Spitale mai 
mari, îngrijire mai bună și cei mai buni doctori pentru populația din zona de graniță România - 
R. Moldova”) a fost depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Comun România – 
Republica Moldova ENI 2014-2020, Obiectivul tematic 8 - Provocări comune în domeniul 
siguranței și al securității, Prioritatea 4.1 - Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate și 
accesul la sănătate. 
 
După finalizarea tuturor etapelor de evaluare, conform procedurilor stabilite prin POC 
România – Republica Moldova 2014-2020, proiectul a fost plasat pe lista de rezervă a 
proiectelor HARD, Prioritatea 4.1, finanţarea acestuia fiind condiţionată de alocarea unei sume 
suplimentare de 230 857,46 euro, necesară pentru asigurarea bugetului proiectului, sumă 
care poate fi asigurată fie prin creşterea contribuţiei proprii a beneficiarilor, fie din economiile 
înregistrate în Program, ca urmare a finalizării procesului de contractare.  
 
Proiectul ”Health in Good Hands – Bigger Hospitals, Better Care, Best Doctors for people in 
the border area Romania – Republic of Moldova” vizează îmbunătățirea infrastructurii de 
sănătate din zona de graniță prin construirea unui pavilion de pediatrie în cadrul Spitalului 
Orășenesc Târgu Bujor, județul Galați, România și reabilitarea Centrului de sănătate Hîncești, 
Raionul Hîncești, Republica Moldova şi are un buget total de 1 421 134, 74 euro din care 142 
300 euro reprezintă contribuţia proprie a Beneficiarilor - 95 000 euro contribuţia aferentă UAT 
Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi 47 300 euro contribuţia aferentă Consiliului 
Raional Hînceşti.  
 
În aceste condiţii, pentru demararea procesului de contractare a proiectului ”Health in Good 
Hands – Bigger Hospitals, Better Care, Best Doctors for people in the border area Romania – 
Republic of Moldova” este necesară asigurarea din bugetul local al Judeţului Galaţi a unei 
contribuţii proprii în valoare de 325 857,46 Euro (echivalent în lei), din care 95 000 euro 
reprezintă contribuţia proprie asumată şi aprobată la depunerea proiectului şi 230 857,46 euro 
reprezintă suma suplimentară necesară pentru asigurarea bugetului proiectului.   
 
În conformitate cu notificarea nr. 2151/16.02.2021 primită din partea Secretariatului Tehnic 
Comun pentru Programul Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014-2020, 
privind documentele necesare pentru încheierea contractului de finanţare, „în cazul 
disponibilităţii unor sume suplimentare la nivelul priorităţii 4.1 sau la nivelul obiectivului tematic 
corespunzător, este posibil ca în timpul procedurii de pre-contractare, valoarea cofinanţării să 
scadă, permiţând proiectului (…) să primească grantul solicitat”. 
 
Temeinicia prezentului proiect de hotărâre are la bază prevederile din:  
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicat în 
Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 555/5.VII.2019: 



  - art. 173 alin. (1) - „Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de 
atribuţii: (…) lit. b) - atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a județului; lit. c) – atribuții 
privind administrarea domeniului public și privat al județului; d) atribuții privind gestionarea 
serviciilor publice de interes județean; lit. e) - atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe 
plan intern şi extern”;  
 - art.173 alin. (5) – „În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean 
asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes judeţean privind: lit. c) – sănătatea și lit. p) dezvoltare economică.  
 - art.173 alin (7) „În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul judeţean: c) 
hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativ-teritoriale 
din țară ori din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale 
autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune.”. 
- Legea nr. 273/2006 cu privire la finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare, art. 5 alin. 3) – ”fundamentarea, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor 
bugetelor locale pe ordonatori de credite, pe destinații, respectiv pe acțiuni, activități, 
programe, proiecte, obiective, se efectuează în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților 
administrației publice locale, cu prioritățile stabilite de acestea, în vederea funcționării lor și în 
interesul colectivităților locale respective”; 
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ art. 182 alin. 
(1) „În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri cu majoritate 
calificată, absolută sau simplă, după caz”. 
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ art. 196 alin 
(1) „În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei publice locale adoptă sau 
emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează: lit. 
a) consiliul local şi consiliul judeţean adoptă hotărâri” şi alin (2) „În organizarea executării sau 
executării în concret a legii, autorităţile deliberative şi cele executive adoptă, emit sau încheie, 
după caz, şi alte acte juridice prin care se nasc, se modifică sau se sting drepturi şi obligaţii.” 
 
În aceste condiţii, proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
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