
  

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2021 
 

privind: modificarea Hotărârii nr. 208 din 26 octombrie 2018 privind aprobarea 
proiectului „Dotarea Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Clinic de Boli 
Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva” și a cheltuielilor legate de acesta 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 6316 /23.06.2021 

 

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 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 Contractul de finanțare nr. 4565/16.07.2019 încheiat între Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, 
Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud - Est și UAT Județul 
Galați; 

Având în vedere adresa nr. 5945/02.06.2021 primită de la Spitalul Clinic de Boli 
Infecțioase ”Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați și înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 
6316/04.06.2021; 

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) și lit. d), alin (3), lit. a) și alin (5), lit. 
c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 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. 208 din 26 octombrie 2018 privind aprobarea proiectului 

„Dotarea Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Sf. 
Cuvioasa Parascheva” și a cheltuielilor legate de acesta, astfel: 

Art.2. va avea următorul cuprins: “Se aprobă valoarea totală a proiectului „Dotarea 
Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa 
Parascheva”, în cuantum de 2.708.280,84 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 
este 2.685.310,46 lei și valoarea totală neeligibilă este 22.970,38 lei.” 

Art.3. alin. (1) va avea următorul cuprins: „Se aprobă contribuția proprie în proiect de 
2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 53.706,21 lei (inclusiv TVA), precum 
și valoarea neeligibilă în cuantum de 22.970,38 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea 
proiectului „Dotarea Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Clinic de Boli 
Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva”. 

Art. II Direcția Programe și Direcția Economie și Finanțe din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Galați, vor răspunde de punerea în aplicare a prezentei 
hotărâri. 

 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

 
 
 
 
 
 

Simona Elisei                                                                                                                 Director Executiv  
1 ex./10.06.2021                                                                                                                Camelia Epure 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

                     Ionel Coca 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 6316 din 23.06. 2021 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 208 din 26 octombrie 2018 
privind aprobarea proiectului „Dotarea Ambulatoriului integrat de specialitate al 

Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva”  
și a cheltuielilor legate de acesta 

 
 

Consiliul Judeţean Galaţi, în calitate de beneficiar, conform Contractului de finanțare 
nerambursabilă nr. 4565/16.07.2019, implementează proiectul ”Dotarea Ambulatoriului 
integrat de specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva” – 
cod SMIS 126827, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 
8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – 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 și 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, Operațiunea A Ambulatorii. 
Durata de implementare a proiectului este de 38 luni, până la data de 30.11.2021. 
 
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității serviciilor de asistență 
medicală pentru Ambulatoriul integrat de specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase 
Sf. Cuvioasa Parascheva Galati. Scopul proiectului este asigurarea accesului egal al 
populației la servicii medicale de calitate (echipamente și dotări) aferente funcționării 
Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa 
Parascheva Galați, în vederea ameliorării stării de sănătate și sporirii accesului 
persoanelor sărace care au nevoie de îngrijiri medicale de specialitate în specialitățile boli 
infecțioase și dermatovenerologie. 
 
Obiectivul specific al proiectului este furnizarea și dotarea cu infrastructură medicală 
specifică Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului de Boli Infecțioase Sf. 
Cuvioasa Parascheva din Galați. 
 
Potrivit cererii de finanțare aprobate și a bugetului proiectului, a fost prevăzută suma totală 
eligibilă de 2.236.838,41 lei fără TVA, pentru achiziția echipamentelor medicale și a 
mobilierului necesar funcționării Ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului 
Clinic de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva Galați. Conform Planului de achiziții 
aprobat, au fost organizate proceduri de achiziție publică și au fost încheiate 13 contracte 
de furnizare bunuri, în valoare totală eligibilă de 2.195.270,03 lei fără TVA. Astfel, în urma 
derulării procedurilor de achiziție, a fost înregistrată o economie de 41.568,38 lei fără TVA 
(49.466,37 lei inclusiv TVA). 
 
Având în vedere contextul actual generat de pandemia de COVID-19 cu implicare asupra 
creșterii gradului de solicitare a serviciilor medicale în cadrul Ambulatoriului integrat de 
specialitate de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva Galați, a 
apărut ca necesitate achiziția suplimentară a unui echipament medical (analizor de gaze și 
electroliți) cu o valoare 60.871,20 lei fără TVA (72.436,75 lei inclusiv TVA). 
 



Astfel pentru achiziția acestui echipament medical este necesară suplimentarea valorii 
neeligibile a proiectului cu suma de 22.970,38 lei inclusiv TVA. 
 
Astfel, bugetul total al proiectului va fi de 2.708.280,84 lei (inclusiv TVA), din care valoarea 
totală eligibilă este 2.685.310,46 lei și valoarea totală neeligibilă este 22.970,38 lei. 
Cofinanţarea aferentă costurilor eligibile este de 53.706,21 lei, reprezentând 2 % din 
totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, la care se adaugă valoarea neeligibilă în 
cuantum de 22.970,38 lei (inclusiv TVA). 
 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 
avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre, în forma 
prezentată. 
 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 
 
 

 COSTEL FOTEA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simona Elisei                                                                                                                Director Executiv, 
1 ex./10.06.2021             

                                                                                                                  Camelia Epure 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 6316/ 23.06.2021 
                                                

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 208 din 26 octombrie 2018 
privind aprobarea proiectului „Dotarea Ambulatoriului integrat de specialitate al 

Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva”  
și a cheltuielilor legate de acesta 

 
 

Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, scopul fiind aprobarea modificării Hotărârii nr. 208 din 26 octombrie 2018 privind 
aprobarea proiectului „Dotarea Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Clinic de 
Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva” și a cheltuielilor legate de acesta. 
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază:  

- Contractul de finanțare nr. 4565/16.07.2019 încheiat între Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, 
Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud - Est și UAT 
Județul Galați; 

- adresa nr. 5945/02.06.2021 primită de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sf. 
Cuvioasa Parascheva” Galați și înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 
6316/04.06.2021 privind necesitatea achiziționării pentru Ambulatoriul integrat de 
specialitate al Spitalului – specialitatea boli infecțioase a unui echipament medical 
(analizor de gaze și electroliți). 

 

Consiliul Județean Galați, în exercitarea atribuțiilor privind gestionarea serviciilor publice de 
interes judeţean, asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar 
pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind podurile și drumurile publice, 
precum și dezvoltarea economico-socială a județului conform prevederilor art. 173 alin (1), lit. 
b) și lit. d), alin (3), lit. a) și alin (5), lit. c), din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ. 
 
În consecinţă, proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 208 din 26 octombrie 
2018 privind aprobarea proiectului „Dotarea Ambulatoriului integrat de specialitate al 
Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva” și a cheltuielilor legate de 
acesta, întrunește condiţiile de legalitate. 
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Simona Elisei/Simona Elisei     
1 ex./10.06.2021                                                                                                                             

       Director Executiv, 
     Camelia Epure 

 


