
 
 

 

 

HOTǍRÂREA  Nr. 354 

din 31 octombrie 2022 

 
 

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr.  112 din 31 mai 2018 
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 
obiectivului «Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de 
Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”» 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12732/28.10.2022 

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate 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. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională 
şi europeană din cadrul Consiliului Județean Galați; 

Având în vederea prevederile Contractului de Finanțare nr. 4.603/31.07.2019 
încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Unitatea 
Administrativ Teritorială Județul Galați privind acordarea finanțării nerambursabile pentru 
implementarea proiectului nr. 123668 intitulat «Extindere, reabilitare, modernizare și 
dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. 
Apostol Andrei”»; 

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 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 Consiliului Județean Galați nr. 112 din 31 mai 2018 

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 
obiectivului «Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de 
Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”», astfel: 

Art.2. va avea următorul conținut: 
„Se aprobă valoarea totală a proiectului «Extindere, reabilitare, modernizare și dotare 
Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol 
Andrei”», în cuantum de 14.628.986,41 lei (inclusiv TVA).  

Art.3. (1) va avea următorul conținut: 
„Se aprobă alocarea sumei de 213.804,78 lei, reprezentând contribuția proprie de 2,00% 
din valoarea eligibilă a proiectului, precum și valoarea neeligibilă în cuantum de 
3.938.747,97 lei (inclusiv TVA) în cadrul proiectului «Extindere, reabilitare, modernizare și 
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dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. 
Apostol Andrei”». 
 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 
 
 

 
 

 

    Contrasemnează pentru legalitate: 
      Secretarul General al Judeţului   
                       Ionel Coca 


