
 

HOTǍRÂREA  Nr. ______ 

din  __________________ 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  



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 2317 din 23.02.2021 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre 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 
 
 

Proiectul „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Orășenesc Târgu Bujor” a fost 
depus pentru finanțare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa 
prioritară 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. 
 
Obiectivul specific al Axei prioritare 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 
scăzute de carbon, îl reprezintă creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, 
clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează 
consumuri energetice mari. 
 
Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a clădirii publice în care 
funcționează Spitalul Orășenesc Târgu Bujor.  
 
Proiectul se află în etapa de contractare, în cadrul căreia finanțatorul a solicitat în mod 
explicit prin adresa nr. 2317/22.02.2021 să menționăm măsura în care se încadrează 
Lucrările de construcții și instalații - Instalații sanitare: Instalații sanitare interioare – 
alimentare cu apa. 
 
Astfel, parte dintre acestea reprezintă lucrări aferente eficientizării: lucrări de 
montarea/repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire şi 
apă caldă de consum, inclusiv de legătură între clădirea/clădirile eligibile care face/fac 
obiectul proiectului și clădirea tip centrală termică, respectiv lucrări de reabilitarea şi 
modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic - încălzire şi apă caldă de consum, 
inclusiv zonarea (control zonal) şi echilibrarea instalaţiilor termice, montarea de robinete cu 
cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul 
reducerii pierderilor de căldură şi masă. Iar parte dintre acestea reprezintă lucrări conexe: 
lucrări de repararea/înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și/sau a colectoarelor de 
canalizare menajeră și/sau pluvială, respectiv lucrări pentru crearea de facilităţi/adaptarea 
infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi (rampe de acces) și alte măsuri suplimentare 
de dezvoltare durabilă. 
 
Prin urmare repararea/înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și/sau a colectoarelor 
de canalizare menajeră și/sau pluvială, se vor încadra pe linia 4.3 – cheltuieli conexe. 
 
În ceea ce privește Lucrările de construcții și instalații – instalații electrice: Instalații electrice 
curenți slabi – tv/date, Instalații curenți slabi – Control acces, Instalații electrice de curenți 
slabi – Sistem BMS:  
a) Instalațiile electrice curenți slabi: tv/date:  
- componenta tv, „reabilitarea/modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor 
electrice deteriorate sau subdimensionate” se încadrează în măsura conexă; 



- componenta date se încadrează în măsura aferentă eficientizării „montarea unor sisteme 
inteligente de contorizare, urmărire şi înregistrare a consumurilor energetice, şi/ sau, după 
caz, instalarea unor sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de 
automatizare, control şi/sau monitorizare, care vizează și fac posibilă economia de energie 
la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii”, întrucât are rol de sprijin pentru funcționarea 
sistemului BMS care se va implementa la nivelul întregii clădiri: Sistemul BMS prezintă un 
server instalat care va avea instalate toate softurile necesare pentru asigurarea securității și 
monitorizării tuturor sistemelor integrate în modul BMS. 
 
b) Instalații electrice curenți slabi - Control acces: „reabilitarea/modernizarea instalației 
electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate”, se încadrează în 
măsura conexă.  
 
c) Instalații electrice curenți slabi - Sistem BMS: se încadrează în măsura aferentă 
eficientizării „montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire şi înregistrare a 
consumurilor energetice, şi/ sau, după caz, instalarea unor sisteme de management 
energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control şi/sau monitorizare, care 
vizează și fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii”. 
 
Prin urmare, au fost redistribuite costurile aferente lucrărilor între cele două tipuri de măsuri 
(eficientizare și lucrări conexe), în sensul că lucrările identificate a fi conexe (curenți slabi – 
tv, respectiv curenți slabi – control acces) au fost transferate în devizul și listele de cantități 
pentru lucrările conexe. Această reîncadrare a condus la depășirea plafonului de 15% din 
valoarea eligibilă a acestei categorii și rezultă o diferență de 45.351,33 lei ce trebuie 
asigurată din resurse financiare proprii deoarece sunt costuri neeligibile. 
 
Astfel, bugetul total al proiectului este de 4.848.380,10 lei din care valoarea finanțării 
nerambursabile este de 4.028.582,58 lei. Cofinanţarea aferentă costurilor eligibile este de 
82.215,97 lei, reprezentând 2 % din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului iar valoarea 
neeligibilă este de 737.581,55 lei. Menționăm că sumele includ TVA. 
 
În concluzie, în vederea finalizării procedurii de contractare a proiectului mai sus menționat, 
considerăm oportună aprobarea proiectul de hotărâre 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. 
 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 
avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,   

COSTEL FOTEA 

 

 

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



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

 
 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 2317 din 23.02. 2021 
 
                                                 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre 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 

 
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, scopul fiind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 32/30 
ianuarie 2020 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul 
Orășenesc Târgu Bujor” și a cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 

- Criteriile de eligibilitate specificate în 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. 

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

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

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 consecinţă, proiectul de hotărâre 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, întruneşte condiţiile de legalitate. 
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