
  

HOTǍRÂREA  Nr. _____ 

din  __________________ 2022 
 

privind: aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 183/26 mai 2022 
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de 
parteneriat pentru realizarea obiectivului „Achiziție și lucrări montaj sisteme de 
detectare, semnalizare, avertizare incendii și semnalizare și alarmare în cazul depășirii 
concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă – corp A și corp C – Spitalul de 
Pneumoftiziologie Galați” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 10903/15.09.2022 

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 Comisia 
pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, județeană, 
regională şi europeană, și al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistenţă şi protecţie socială, 
învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement;  

Având în vedere Contractul de finanțare nr. 1652/09.08.2022 încheiat între Ministerul 
Investițiilor și Proiectelor Europene și UAT Județul Galați; 

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 (5), lit. c), din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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.I Se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 183/26 mai 2022 privind 

aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat 
pentru realizarea obiectivului „Achiziție și lucrări montaj sisteme de detectare, semnalizare, 
avertizare incendii și semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise 
de oxigen în atmosferă – corp A și corp C – Spitalul de Pneumoftiziologie Galați”, astfel: 
„Art. 2 va avea următorul conținut: „Se aprobă valoarea totală a proiectului „Achiziție și lucrări 
montaj sisteme de detectare, semnalizare, avertizare incendii și semnalizare și alarmare în 
cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă – corp A și corp C – 
Spitalul de Pneumoftiziologie Galați”, în cuantum de 751.644,62 lei (inclusiv TVA), din care 
valoarea neeligibilă de 126.219,62 lei (inclusiv TVA).”  

Art. II Se aprobă Actul adițional la Acordul de Parteneriat prevăzut în Anexa la Hotărârea 
Consiliului Județean Galați nr. 183/26 mai 2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor 
legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Achiziție 
și lucrări montaj sisteme de detectare, semnalizare, avertizare incendii și semnalizare și 
alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă – corp A și 
corp C – Spitalul de Pneumoftiziologie Galați”,  conform Anexei care face parte din prezenta 
hotărâre. 

Art. III Prezenta hotărâre se va comunica Spitalului de Pneumoftiziologie Galați. 
 

P R E Ş E D I N T E, 
COSTEL FOTEA 

 
 
 
 
 
 

 

Ardean Bogdan                                                                                                             Director Executiv  
1 ex./13.09.2022                                                                                                              Camelia Epure 

Contrasemnează pentru legalitate: 
 Secretarul General al Judeţului, 
                    Ionel Coca 
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ANEXĂ 

ACT ADIŢIONAL NR. 1 
LA ACORDUL DE PARTENERIAT nr. 7906 / 30.05.2022 

prevăzut în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Galați  
nr. 183 din 26 mai 2022 

 
pentru realizarea proiectului „Achiziție și lucrări montaj sisteme de detectare, 
semnalizare, avertizare incendii și semnalizare și alarmare în cazul depășirii 

concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă – corp A și corp C – Spitalul de 
Pneumoftiziologie Galați” 

 
Părţile 

1. UAT Județul Galați, cu sediul în Galați, str. Eroilor, nr. 7, cod poștal 800119, cod fiscal 
3127476, având calitatea de Lider parteneriat/Partener 1 

2. Spitalul de Pneumoftiziologie Galati, cu sediul în Galați, str. Stiintei  nr117,  cod 
poștal 800189, cod fiscal 4068718, având calitatea de Partener 2 

 
au convenit prin prezentul Act adiţional să se completeze și să se modifice Acordul de 
parteneriat nr. 7906 / 30.05.2022 după cum urmează: 
 
Art. 4 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

2) Responsabilități și angajamente financiare între parteneri 
   Partenerii vor asigura contribuţia la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum este precizat    

în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

Lider de proiect 
(Partener 1) 
UAT Județul Galați 

Valoarea contribuţiei (în lei) 0 lei 
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 
(%) 0% 
Valoarea neeligibilă 3.570,00 lei 

Partener 2 
Spitalul de 
Pneumoftiziologie 
Galați 

Valoarea contribuţiei (în lei) 0 lei 
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 
(%) 0% 
Valoarea neeligibilă 122.649,62 lei 

 
Întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru 
cererea de finanţare. 
 
Semnături 

Lider de parteneriat 
(Partener 1) 
UAT Județul Galați 
 

COSTEL FOTEA 

PREȘEDINTE 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 2 
Spitalul de 
Pneumoftiziologie 
Galați 
 

Dr. NECULA MONICA LILIANA 

MANAGER 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

 
 



                                                                                                                                                                             
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 10903 din 15.09.2022 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea modificării 
Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 183/26 mai 2022 privind aprobarea proiectului, a 

cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea 
obiectivului „Achiziție și lucrări montaj sisteme de detectare, semnalizare, avertizare 
incendii și semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de 

oxigen în atmosferă – corp A și corp C – Spitalul de Pneumoftiziologie Galați” 
 
Proiectul „Achiziție și lucrări montaj sisteme de detectare, semnalizare, avertizare incendii și 
semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă – 
corp A și corp C – Spitalul de Pneumoftiziologie Galați” se află în implementare în cadrul 
Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 - Protejarea sănătății 
populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 - Creșterea 
capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. 
 

Proiectul vizează îmbunătățirea infrastructurii existente și creșterea securității la incendii prin 
lucrări de instalare de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, în cazul depășirii 
concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă, în vederea creșterii calitative și adecvării 
capacitații de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2. 
 

Având în vedere vedere creșterea prețurilor pentru materiile prime, combustibililor și energiei 
electrice, este necesar modificarea cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de 
parteneriat între Consiliul Județean și Spitalul de Pneumoftiziologie Galați pentru implementarea 
proiectului. 
 
În consecință, se modifică și valoarea neeligibilă a proiectului care va fi în cuantum de 126.219,62 
lei (inclusiv TVA). 
 
Facem precizarea că actul administrativ astfel inițiat nu are caracter normativ, în sensul Legii nr. 
52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările 
ulterioare, motiv pentru care nu se impune desfășurarea procedurii de dezbatere publică. 
 

În concluzie, considerăm oportună aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 
183/26 mai 2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a 
acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Achiziție și lucrări montaj sisteme de 
detectare, semnalizare, avertizare incendii și semnalizare și alarmare în cazul depășirii 
concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă – corp A și corp C – Spitalul de 
Pneumoftiziologie 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. 
 
 

P R E Ş E D I N T E,   

COSTEL FOTEA 

 

 

Ardean Bogdan/                                                                                                                     Director Executiv –                                              
1 ex./13.09.2022                                                                                                                     Camelia Epure                                                                  



Ardean Bogdan/                           Director Executiv – 
1 ex./13.09.2022                                                                                                                           Camelia Epure 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                            
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 10903 din 15.09.2022 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea modificării 

Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 183/26 mai 2022 privind aprobarea proiectului, 
a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea 
obiectivului „Achiziție și lucrări montaj sisteme de detectare, semnalizare, avertizare 
incendii și semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de 

oxigen în atmosferă – corp A și corp C – Spitalul de Pneumoftiziologie Galați” 
 

Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, scopul fiind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 183/26 mai 
2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de 
parteneriat pentru realizarea obiectivului „Achiziție și lucrări montaj sisteme de detectare, 
semnalizare, avertizare incendii și semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației 
maxime admise de oxigen în atmosferă – corp A și corp C – Spitalul de Pneumoftiziologie 
Galați”. 
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază:  
- Contractul de finanțare 1652/09.08.2022 încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor 
Europene și UAT Județul Galați; 
- având în vedere creșterea prețurilor pentru materiile prime, combustibililor și energiei 
electrice. 
 
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 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 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. 183/26 mai 2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de 
proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Achiziție și lucrări 
montaj sisteme de detectare, semnalizare, avertizare incendii și semnalizare și alarmare în 
cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă – corp A și corp C – 
Spitalul de Pneumoftiziologie Galați”, întruneşte condiţiile de legalitate. 
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