HOTǍRÂREA Nr. ______
din __________________ 2021
privind: aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții:
”Redimensionare instalație de oxigen medical și extindere a acestui sistem în spațiile
dedicate COVID și ATI”, ”Suplimentare putere instalată (PT1 – înlocuire 2
transformatoare 630 kVA cu 2x800kVA, plus tablou electric de forță pentru distribuție
putere suplimentară” și a Notei conceptuale ”Sistem de detecție, semnalizare și
alarmare în cazul depășirii concentrației maxime de O2 în atmosferă” pentru Spitalul
Clinic Județean de urgență ”Sf. Apostol Andrei” Galați, din cadrul proiectului
„Creșterea siguranței pacienților în structurile spitalicești publice din județul Galați”
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:5768/21.05.2021
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, Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistenţă şi protecţie socială, învăţământ,
sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement din cadrul Consiliului Judeţean
Galaţi și 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 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 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;
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.
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. (1) Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții:
”Redimensionare instalație de oxigen medical și extindere a acestui sistem în spațiile dedicate
COVID și ATI” – Spitalul Clinic Județean de urgență ”Sf. Apostol Andrei” Galați;
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(2) Se aprobă indicatorii tehnico – economici rezultați din Documentația de avizare a
lucrărilor de intervenții privind realizarea obiectivului de investiție ”Redimensionare instalație
de oxigen medical și extindere a acestui sistem în spațiile dedicate COVID și ATI” – Spitalul
Clinic Județean de urgență ”Sf. Apostol Andrei” Galați, după cum urmează: valoarea totală a
investiției este de: 1.507.145,61 lei, inclusiv TVA, din care C+M este 1.134.392,89 lei, inclusiv
TVA, conform Anexei nr.1, parte integrantă la hotărâre.
Art. 2. (1) Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții: „Suplimentare
putere instalată (PT1 – înlocuire 2 transformatoare 630 kVA cu 2x800kVA, plus tablou electric
de forță pentru distribuție putere suplimentară” – Spitalul Clinic Județean de urgență ”Sf.
Apostol Andrei” Galați;
(2) Se aprobă indicatorii tehnico – economici rezultați din Documentația de avizare a
lucrărilor de intervenții privind realizarea obiectivului de investiție „Suplimentare putere
instalată (PT1 – înlocuire 2 transformatoare 630 kVA cu 2x800kVA, plus tablou electric de
forță pentru distribuție putere suplimentară” – Spitalul Clinic Județean de urgență „Sf. Apostol
Andrei” Galați, după cum urmează: valoarea totală a investiției este de: 956.739,85 lei, inclusiv
TVA, din care C+M este 503.883,38 lei, inclusiv TVA, conform Anexei nr.1, parte integrantă la
hotărâre.
Art. 3. (5) Se aprobă Nota conceptuală „Sistem de detecție, semnalizare și alarmare în
cazul depășirii concentrației maxime de O2 în atmosferă” pentru Spitalul Clinic Județean de
urgență Sf. Apostol Andrei Galați”;
(6) Se aprobă indicatorii tehnico – economici rezultați din Notă conceptuală privind
realizarea obiectivului de investiție „Sistem de detecție, semnalizare și alarmare în cazul
depășirii concentrației maxime de O2 în atmosferă” pentru Spitalul Clinic Județean de urgență
Sf. Apostol Andrei Galați”, după cum urmează: valoarea investiției (servicii proiectare și C+M)
este de: 700.340 lei, inclusiv TVA, din care C+M este 633.807,00 lei, inclusiv TVA, conform
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,
Coca Ionel

Sorin Moisi/1 ex./21.05.2021

Director Executiv – Camelia Epure
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Anexa 1
Obiectivul general al proiectului este de a crește siguranța pacienților în structurile
spitalicești publice din județul Galați proteja sănătatea 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;
Lucrările propuse prin Documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții și Nota
conceptuală sunt:
A. ” Redimensionare instalație de oxigen medical și extindere a acestui sistem în spațiile
dedicate COVID și ATI”, realizarea lucrărilor de:
 proiectare și execuția unui nou traseu de oxigen medical de la stocatorul de O2 până la
etajul 9;
 proiectare și execuția unei noi rețele de distribuție de O2 medical în cadrul Corpului C5,
Etaj 1, tronsoane D,E,F – secția Covid ce va alimenta un număr de 70 de prize de O2
medical existente;
 achiziționare și montare de noi rampe de O2 pentru saloanele S1, S2, S3, S4 de la
Corp C5, Etaj 1 Tronsoane D,E,F – Secția Covid;
 proiectarea și execuția unei noi rețele de distribuție de O2 medical în cadrul Etajului 2 –
ATI Covid ce va alimenta un număr de 53 de prize de O2 medical existente;
 proiectare și execuția unei noi rețele de distribuție de O2 medical în cadrul Corpului C2
etaj 3 – Bloc operator ce va alimenta un număr de 16 prize de O2 existente și 16 prize
de O2 medical noi de rezervă.
B. „Suplimentare putere instalată (PT1 – înlocuire 2 transformatoare 630 kVA cu
2x800kVA, plus tablou electric de forță pentru distribuție putere suplimentară”,
realizarea lucrărilor de:
 înlocuirea transformatoarelor T1 și T3 6/0,4 kV – 630 kVA aferente PT1 cu două
transformatoare 6/0,4 kV – 800 kVA, cu pierderi reduse, complet echipate pentru
asigurarea funcționării în boxa trafo;
 reparametrizare protecții electrice aferente celulelor de 6 kV, țn concordanță cu noile
transformatoare;
 înlocuirea cablurilor de MT alimentare T1și T3, cu cabluri dimensionate pentru sporul
de putere;
 instalare TE echipate cu I/O 1600A/65kA și transformatoare de măsură 1500/5A;
 înlocuire cablu existent alimentare TDRI 1;
 suplimentare număr de circuite din transformatorul T3 pentru alimentare TDRI4 propus.
C. „Sistem de detecție, semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime de
O2 în atmosferă” pentru Spitalul Clinic Județean de urgență Sf. Apostol Andrei Galați”,
instalare de:
 detectoare de oxigen
 centrala de măsură
 surse de alimentare cu energie electrică
 rețea de cabluri.
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Principalii indicatori tehnico-economici sunt:
- indicatorii tehnico – economici rezultați din Notă conceptuală privind realizarea
obiectivului de investiție „Sistem de detecție, semnalizare și alarmare în cazul depășirii
concentrației maxime de O2 în atmosferă” pentru Spitalul Clinic Județean de urgență Sf.
Apostol Andrei Galați” sunt după cum urmează:
- valoarea investiției (servicii proiectare și C+M) este de: 700.340 lei, inclusiv TVA,
- valoarea C+M este 633.807,00 lei, inclusiv TVA.
- indicatorii tehnico – economici rezultați din Documentația de avizare a lucrărilor de
intervenții privind realizarea obiectivului de investiție „Suplimentare putere instalată (PT1 –
înlocuire 2 transformatoare 630 kVA cu 2x800kVA, plus tablou electric de forță pentru
distribuție putere suplimentară” – Spitalul Clinic Județean de urgență „Sf. Apostol Andrei”
Galați sunt după cum urmează:
- valoarea totală a investiției este de: 956.739,85 lei, inclusiv TVA,
- valoarea C+M este 503.883,38 lei, inclusiv TVA.
- indicatorii tehnico – economici rezultați din Documentația de avizare a lucrărilor de
intervenții privind realizarea obiectivului de investiție ”Redimensionare instalație de oxigen
medical și extindere a acestui sistem în spațiile dedicate COVID și ATI” – Spitalul Clinic
Județean de urgență ”Sf. Apostol Andrei” Galați sunt după cum urmează:
- valoarea totală a investiției este de: 1.507.145,61 lei, inclusiv TVA,
- valoarea C+M este 1.134.392,89 lei, inclusiv TVA.

Sorin Moisi/1 ex./21.05.2021

Director Executiv – Camelia Epure

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI

Nr. 5768 din 21.05.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de
intervenții: ”Redimensionare instalație de oxigen medical și extindere a acestui sistem în
spațiile dedicate COVID și ATI”, ”Suplimentare putere instalată (PT1 – înlocuire 2
transformatoare 630 kVA cu 2x800kVA, plus tablou electric de forță pentru distribuție
putere suplimentară” și a Notei conceptuale ”Sistem de detecție, semnalizare și alarmare
în cazul depășirii concentrației maxime de O2 în atmosferă” pentru Spitalul Clinic
Județean de urgență ”Sf. Apostol Andrei” Galați, din cadrul proiectului „Creșterea
siguranței pacienților în structurile spitalicești publice din județul Galați”
Proiectul „Creșterea siguranței pacienților în structurile spitalicești publice din județul Galați” va
fi depus 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 consolidarea capacităţii de reacţie la criza
de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2.
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 crearea
unor Secții modulare ATI, precum și dotarea corespunzătoare a acestora pentru a putea
răspunde în timp util și eficient la această criză globală.
Lucrările propuse prin Documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții și Nota
conceptuală sunt:
A. „Redimensionare instalație de oxigen medical și extindere a acestui sistem în spațiile
dedicate COVID și ATI”, realizarea lucrărilor de:
 proiectare și execuția unui nou traseu de oxigen medical de la stocatorul de O2 până la
etajul 9;
 proiectare și execuția unei noi rețele de distribuție de O2 medical în cadrul Corpului C5,
Etaj 1, tronsoane D,E,F – secția Covid ce va alimenta un număr de 70 de prize de O2
medical existente;
 achiziționare și montare de noi rampe de O2 pentru saloanele S1, S2, S3, S4 de la
Corp C5, Etaj 1 Tronsoane D,E,F – Secția Covid;
 proiectarea și execuția unei noi rețele de distribuție de O2 medical în cadrul Etajului 2 –
ATI Covid ce va alimenta un număr de 53 de prize de O2 medical existente;
 proiectare și execuția unei noi rețele de distribuție de O2 medical în cadrul Corpului C2
etaj 3 – Bloc operator ce va alimenta un număr de 16 prize de O2 existente și 16 prize
de O2 medical noi de rezervă.
B. „Suplimentare putere instalată (PT1 – înlocuire 2 transformatoare 630 kVA cu 2x800kVA,
plus tablou electric de forță pentru distribuție putere suplimentară”, realizarea lucrărilor de:
 înlocuirea transformatoarelor T1 și T3 6/0,4 kV – 630 kVA aferente PT1 cu două
transformatoare 6/0,4 kV – 800 kVA, cu pierderi reduse, complet echipate pentru
asigurarea funcționării în boxa trafo;
 reparametrizare protecții electrice aferente celulelor de 6 kV, țn concordanță cu noile
transformatoare;

 înlocuirea cablurilor de MT alimentare T1și T3, cu cabluri dimensionate pentru sporul
de putere;
 instalare TE echipate cu I/O 1600A/65kA și transformatoare de măsură 1500/5A;
 înlocuire cablu existent alimentare TDRI 1;
 suplimentare număr de circuite din transformatorul T3 pentru alimentare TDRI4 propus.
C. „Sistem de detecție, semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime de O2
în atmosferă” pentru Spitalul Clinic Județean de urgență Sf. Apostol Andrei Galați”, instalare
de:
 detectoare de oxigen
 centrala de măsură
 surse de alimentare cu energie electrică
 rețea de cabluri.
Principalii indicatori tehnico-economici sunt:
- indicatorii tehnico – economici rezultați din Notă conceptuală privind realizarea obiectivului
de investiție „Sistem de detecție, semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației
maxime de O2 în atmosferă” pentru Spitalul Clinic Județean de urgență Sf. Apostol Andrei
Galați” sunt după cum urmează:
- valoarea investiției (servicii proiectare și C+M) este de: 700.340 lei, inclusiv TVA,
- valoarea C+M este 633.807,00 lei, inclusiv TVA.
- indicatorii tehnico – economici rezultați din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții
privind realizarea obiectivului de investiție „Suplimentare putere instalată (PT1 – înlocuire 2
transformatoare 630 kVA cu 2x800kVA, plus tablou electric de forță pentru distribuție putere
suplimentară” – Spitalul Clinic Județean de urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați sunt după cum
urmează:
- valoarea totală a investiției este de: 956.739,85 lei, inclusiv TVA,
- valoarea C+M este 503.883,38 lei, inclusiv TVA.
- indicatorii tehnico – economici rezultați din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții
privind realizarea obiectivului de investiție ”Redimensionare instalație de oxigen medical și
extindere a acestui sistem în spațiile dedicate COVID și ATI” – Spitalul Clinic Județean de
urgență ”Sf. Apostol Andrei” Galați sunt după cum urmează:
- valoarea totală a investiției este de: 1.507.145,61 lei, inclusiv TVA,
- valoarea C+M este 1.134.392,89 lei, inclusiv TVA.
În concluzie, considerăm oportună aprobarea Documentaților de avizare a lucrărilor de
intervenții: ”Redimensionare instalație de oxigen medical și extindere a acestui sistem în
spațiile dedicate COVID și ATI”, ”Suplimentare putere instalată (PT1 – înlocuire 2
transformatoare 630 kVA cu 2x800kVA, plus tablou electric de forță pentru distribuție putere
suplimentară” și a Notei conceptuale ”Sistem de detecție, semnalizare și alarmare în cazul
depășirii concentrației maxime de O2 în atmosferă” pentru Spitalul Clinic Județean de urgență
”Sf. Apostol Andrei” Galați, din cadrul proiectului „Creșterea siguranței pacienților în structurile
spitalicești publice din județul Galați”, precum şi alocarea sumelor necesare asigurării fluxului
financiar al proiectului, precum și a cheltuielilor conexe aferente implementării proiectului.
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi
avizul Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 și 6 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
Sorin Moisi/1 ex./21.05.2021

Director Executiv – Camelia Epure

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Direcţiile din aparatul de specialitate

Nr. 5768 din 21.05. 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor
de intervenții: ”Redimensionare instalație de oxigen medical și extindere a acestui
sistem în spațiile dedicate COVID și ATI”, ”Suplimentare putere instalată (PT1 –
înlocuire 2 transformatoare 630 kVA cu 2x800kVA, plus tablou electric de forță
pentru distribuție putere suplimentară” și a Notei conceptuale ”Sistem de detecție,
semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime de O2 în
atmosferă” pentru Spitalul Clinic Județean de urgență ”Sf. Apostol Andrei” Galați,
din cadrul proiectului „Creșterea siguranței pacienților în structurile spitalicești
publice din județul Galați”
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect
de hotărâre, scopul fiind aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții:
”Redimensionare instalație de oxigen medical și extindere a acestui sistem în spațiile
dedicate COVID și ATI”, ”Suplimentare putere instalată (PT1 – înlocuire 2
transformatoare 630 kVA cu 2x800kVA, plus tablou electric de forță pentru distribuție
putere suplimentară” și a Notei conceptuale ”Sistem de detecție, semnalizare și alarmare
în cazul depășirii concentrației maxime de O2 în atmosferă” pentru Spitalul Clinic
Județean de urgență ”Sf. Apostol Andrei” Galați, din cadrul proiectului „Creșterea
siguranței pacienților în structurile spitalicești publice din județul Galați”.
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, „consiliul județean 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 aprobarea Documentațiilor de avizare a
lucrărilor de intervenții: ”Redimensionare instalație de oxigen medical și extindere a
acestui sistem în spațiile dedicate COVID și ATI”, ”Suplimentare putere instalată (PT1 –
înlocuire 2 transformatoare 630 kVA cu 2x800kVA, plus tablou electric de forță pentru
distribuție putere suplimentară” și a Notei conceptuale ”Sistem de detecție, semnalizare
și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime de O2 în atmosferă” pentru Spitalul
Clinic Județean de urgență ”Sf. Apostol Andrei” Galați, din cadrul proiectului „Creșterea

siguranței pacienților în structurile spitalicești publice din județul Galați”, 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.
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