
 

HOTǍRÂREA  Nr. ______ 

din  __________________ 2021 
 

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 313 din 19 decembrie 2019 
privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul 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: 6892/24.06.2021 

 

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 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 Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 313 din 19 decembrie 2019 
privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Clinic de Boli 
Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva” și a cheltuielilor legate de acesta; 

Având în vedere Solicitarea de clarificări nr. 6892/22.06.2021 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. 313 din 19 decembrie 2019 privind aprobarea proiectului 
„Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa 
Parascheva” și a cheltuielilor legate de acesta, astfel: 

Art. 3 alin (1) va avea următorul conținut:  
”Se aprobă alocarea sumei de 20.187,62 lei (inclusiv TVA), reprezentând contribuția proprie de 
2% din valoarea eligibilă a proiectului, precum și valoarea neeligibilă în cuantum de 619.145,27 
lei (inclusiv TVA) în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Clinic de 
Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva”. 

Art.II La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea nr. 84 din 30 martie 2021 privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 313 din 19 decembrie 2019 privind 
aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase 
Sf. Cuvioasa Parascheva” și a cheltuielilor legate de acesta îşi încetează aplicarea. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 

 

 
 

 
 
Panaitescu Manuela/1 ex./24.06.2021                                                     Director Executiv – Camelia Epure 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Coca Ionel  



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 6892 din 24.06.2021 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 

313 din 19 decembrie 2019 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței 
energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva” și a 

cheltuielilor legate de acesta 
 
Proiectul „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sf. 
Cuvioasa Parascheva” 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 principal al programului, 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 Pavilion B, parte componentă a Spitalului Clinic de 
Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva”.  
 

Proiectul se află în etapa de contractare, în cadrul căreia finanțatorul a solicitat în mod 
explicit, prin adresa nr. 6892/22.06.2021, revizuirea bugetului proiectului, cu încadrarea 
corespunzătoare a cheltuielilor pe linii bugetare,  respectiv cele care se referă la măsuri 
de creştere a eficienţei energetice şi respectiv măsuri conexe care contribuie la 
implementarea proiectului, care nu conduc la creşterea eficienţei energetice. 
 

Astfel, bugetul total al proiectului este de 1.628.526,25 lei (inclusiv TVA), din care valoarea 
finanțării nerambursabile este de 989.193,36 lei. Cofinanţarea aferentă costurilor eligibile 
este de 20.187,62 lei, reprezentând 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului iar 
valoarea neeligibilă în cuantum de 619.145,27 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. 313 din 19 decembrie 2019 privind aprobarea proiectului 
„Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa 
Parascheva” și a cheltuielilor legate de acesta. 
  
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 
avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 a Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 

 

PREŞEDINTE,   

COSTEL FOTEA 

 

 

Panaitescu Manuela /                                                                                                        Director Executiv                                              
1 ex./ 24.06.2021     Camelia Epure                                                     



Panaitescu Manuela/                                        Director Executiv – 
1 ex./ 24.06.2021           Camelia Epure 

 
 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 6892 din 24.06.2021 
 
                                                 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 313 

din 19 decembrie 2019 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice 
pentru Spitalul 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 Consiliului Județean Galați nr. 313 din 19 
decembrie 2019 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul 
Clinic de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva” și a cheltuielilor legate de acesta. 
 
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. 

- Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 313 din 19 decembrie 2019 
privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Clinic de 
Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva” și a cheltuielilor legate de acesta; 

- Solicitarea de clarificări nr. 6892/22.06.2021 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, ”consiliul județean asigură [........] cadrul 
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea”. 
 
În consecinţă, proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați 
nr. 313 din 19 decembrie 2019 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice 
pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva” și a cheltuielilor legate de 
acesta, întruneşte condiţiile de legalitate. 
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