HOTǍRÂREA Nr. ______
din __________________ 2021
privind: aprobarea Anexei nr. 10 „Lista echipamentelor/dotărilor propuse prin proiect”
și a indicatorilor CV1 „Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate”,
respectiv CV2 „Valoarea echipamentelor medicale achiziționate” pentru proiectul
„Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în județul Galați”
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8147/21.07.2021
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 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 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 Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 209 din 17 septembrie 2020
privind aprobarea proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID19 în județul Galați”, a cheltuielilor aferente și a parteneriatului pentru realizarea acestuia;
Având în vedere solicitarea de clarificări nr. 6842/18.06.2021 a Autorității de
Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare;
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;
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.1. Se aprobă Anexa nr. 10 „Lista echipamentelor/dotărilor propuse prin proiect”,
pentru proiectul „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în județul
Galați”, în valoare totală de 44.948.249,07 lei, respectiv 9.302.588,90 euro, pentru entitățile
publice dotate/sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2 partenere
în cadrul proiectului (2 entități), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2. Se aprobă indicatorul CV1 „Valoarea echipamentelor de protecție personală
achiziționate” în cuantum de 35.327.556,65 lei, respectiv 7.311.469,15 euro pentru entitățile
publice dotate/sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2, partenere
în cadrul proiectului (2 entități).
Art.3. Se aprobă indicatorul CV2 „Valoarea echipamentelor medicale achiziționate” în
cuantum de 9.620.692,42 lei, respectiv 1.991.119,75 euro, pentru entitățile publice
dotate/sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2, partenere în
cadrul proiectului (2 entități).
Art.4. Se aprobă valoarea serviciilor de informare și publicitate, audit necesare pentru
implementarea în bune condiții a proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei
sanitare COVID-19 în județul Galați”, în cuantum de 22.562,40 lei.
Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica Spitalului de Pneumoftiziologie Galați și
Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați.

P R E Ş E D I N T E,
COSTEL FOTEA

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul General al Judeţului,
Coca Ionel

Oana Ionescu/1 ex./15.07.2021

Director Executiv – Camelia Epure
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Nr. 8147 din 21.07.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Anexei nr. 10 „Lista
echipamentelor/dotărilor propuse prin proiect” și a indicatorilor CV1 „Valoarea
echipamentelor de protecție personală achiziționate”, respectiv CV2 „Valoarea
echipamentelor medicale achiziționate” pentru proiectul „Creșterea capacității
de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în județul Galați”
Proiectul „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în județul
Galați” este 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.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- Dotarea unităților sanitare publice din județul Galați cu echipamente și aparatură
medicală necesare pentru diagnosticarea și tratamentul pacienților cu infecție
COVID–19 și pentru gestionarea situației de urgență provocată de criza COVID–19;
- Asigurarea unui flux de aprovizionare adecvat a unităților sanitare publice din județul
Galați cu materiale consumabile pentru echipamentele și aparatura medicală
necesare diagnosticării și tratamentului pacienților cu infecție COVID–19;
- Dotarea unităților sanitare publice din județul Galați cu echipamente medicale de
protecție pentru personalul unității sanitare în vederea gestionării și limitării
răspândirii crizei COVID–19.
Bugetul total al proiectului este de 44.970.811,47 lei (inclusiv TVA), din care valoarea
finanțării nerambursabile este de 44.970.811,47. Cofinanţarea aferentă costurilor eligibile
este de 0,00 lei, reprezentând 0% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.
Conform solicitării de clarificări nr. 6842/18.06.2021 a Autorității de Management pentru
Programul Operațional Infrastructură Mare este necesară aprobarea Anexei nr. 10 „Lista
echipamentelor/dotărilor propuse prin proiect” în valoare de 44.948.249,07 lei, respectiv
9.302.588,90 euro, precum și indicatorii CV1 „Valoarea echipamentelor de protecție
personală achiziționate” în cuantum de 35.327.556,65 lei, respectiv 7.311.469,15 euro,
respectiv indicatorul CV2 „Valoarea echipamentelor medicale achiziționate” în cuantum de
9.620.692,42 lei, respectiv 1.991.119,75 euro, pentru entitățile publice dotate/sprijinite
pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV, partenere în cadrul proiectului.
Valorile indicatorilor CV1 și CV2 exprimate în Euro au fost stabilite în funcție de cursul
InforEuro din luna anterioară depunerii cererii de finanțare pe platforma MySMIS, respectiv
luna august 2020 – 1 Euro = 4,8318 lei.

În concluzie, considerăm oportună aprobarea Anexei nr. 10 „Lista echipamentelor/dotărilor
propuse prin proiect”, a indicatorilor CV1 „Valoarea echipamentelor de protecție personală
achiziționate” și CV2 „Valoarea echipamentelor medicale achiziționate” în cadrul proiectului
„Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în județul Galați”.
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi
avizul Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, și 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi.
Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma
prezentată.

PREŞEDINTE,

COSTEL FOTEA

Oana Ionescu/
1 ex./15.07.2021

Director Executiv –
Camelia Epure

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Direcţiile din aparatul de specialitate
Nr. 8147 din 21.07.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Anexei nr. 10 „Lista echipamentelor/dotărilor
propuse prin proiect” și a indicatorilor CV1 „Valoarea echipamentelor de protecție personală
achiziționate”, respectiv CV2 „Valoarea echipamentelor medicale achiziționate” pentru
proiectul „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19
în județul Galați”
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de
hotărâre, scopul fiind aprobarea Anexei nr. 10 „Lista echipamentelor/dotărilor propuse prin proiect”
și a indicatorilor CV1 „Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate”, respectiv CV2
„Valoarea echipamentelor medicale achiziționate” pentru proiectul „Creșterea capacității de
gestionare a crizei sanitare COVID-19 în 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, „asigură [........] cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor
publice de interes județean privind sănătatea”.
În consecinţă, proiectul de hotărâre privind aprobarea Anexei nr. 10 „Lista echipamentelor/dotărilor
propuse prin proiect” și a indicatorilor CV1 „Valoarea echipamentelor de protecție personală
achiziționate”, respectiv CV2 „Valoarea echipamentelor medicale achiziționate” pentru proiectul
„Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în 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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