
 

 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2022 
 

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 94/30.03.2022 privind 
aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului 
„Renovare energetică a Unității Medico-Sociale Gănești - Pavilion Central, Pavilion I și 
Pavilion II”, cu modificările şi completările ulterioare 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:12491/24.10.2022 

 

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, 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 Comisia pentru asistenţã şi protecţie socială, 
învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement din cadrul 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 246/22 august 2022 prinind 
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 94/30.03.2022 privind aprobarea 
proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Renovare 
energetică a Unității Medico-Sociale Gănești - Pavilion Central, Pavilion I și Pavilion II”; 

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. d), alin. (5) lit. b) și c) și alin. (8) 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.I. Se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. nr. 94/30.03.2022 privind 

aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului 
„Renovare energetică a Unității Medico-Sociale Gănești - Pavilion Central, Pavilion I și 
Pavilion II”,  cu modificările şi completările ulterioare, astfel: 
A. Art. 2. Se modifică și se completează, urmând a avea următorul cuprins:  

(1) Se aprobă valoarea totală a proiectului „Renovare energetică a Unității Medico-
Sociale Gănești - Pavilion Central, Pavilion I și Pavilion II”, în cuantum de 
1.983.896,75 Euro, echivalentul sumei de 9.766.128,51 lei inclusiv TVA, la cursul 
valutar 1 Euro = 4,9227 lei”; 

(2)  Se aprobă valoarea totală neeligibilă a proiectului, în cuantum de 812.722,55 Euro, 
echivalentul sumei de 4.000.789,27 lei inclusiv TVA, la cursul valutar 1 Euro = 
4,9227 lei.” 
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B. Se înlocuiește Anexa privind descrierea sumară a investiției propusă prin proiect, în 
concordanță cu măsurile propuse pentru renovarea energetică a clădirii, cu Anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.II. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. 246 din 22 august 2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Galați nr. 94/30.03.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect 
pentru realizarea obiectivului „Renovare energetică a Unității Medico-Sociale Gănești - 
Pavilion Central, Pavilion I și Pavilion II” îşi încetează aplicabilitatea. 

 
Art.III. Direcţia Programe, Direcţia Economie şi Finanţe, Direcția Patrimoniu și Direcția 

Tehnică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi vor răspunde de 
punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

 

COSTEL FOTEA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                              

Marcu Eugenia /                                                        Director Executiv – 
1 ex./21.10.2022                                                                                                                           Camelia Epure      

 
Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca          
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Anexă 
 

Descrierea sumară a investiției propusă prin proiect, în concordanță cu măsurile propuse pentru 
renovarea energetică a clădirii (inclusiv a instalațiilor aferente acesteia) și măsurile propuse pentru 
consolidare seismică, conform Raportului de audit energetic și Expertizei tehnice 
 
LISTA LUCRĂRILOR PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE: 
1) Reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii: 

- izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin: 
  înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie 

termoizolantă cu performanță ridicată (antiefracție),  
 înlocuirea tâmplăriei interioare (uși de acces și ferestre) către spațiile neîncălzite sau insuficient 

încălzite 
- izolarea termică a faţadei - parte opacă (inclusiv termo-hidroizolarea terasei): 

  termoizolarea planşeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante în cazul existenţei şarpantei,  
 reabilitarea șarpantei, precum și repararea șarpantei în cazul podurilor neîncălzite 
 înlocuirea învelitorii cu o soluție alternativă, în măsura în care este justificată printr-o performanță 

termică superioară 
- izolarea termică a planşeului peste sol , 
- izolarea termică a pereților care formează anvelopa clădirii ce delimitează spațiul încălzit de alte spații 

comune neîncălzite; 
2) Reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri 
- reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau 
subdimensionate; 
- înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență 
energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED; 
- instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mişcare/prezenţă, acolo unde acestea se impun 
pentru economie de energie. 
3)  Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri, respectiv modernizarea sistemelor 
tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente 
- instalarea unui sistem de management energetic integrat care să contorizeze, urmărească și să 
înregistreze consumurile energetice, precum și a unui sistem de automatizare și control ce va face 
posibilă economia de energie la nivelul tuturor sistemelor tehnice ale clădirii 
4) Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald 
- montarea de elemente de tâmplărie cu vitraj cu control solar pentru tâmplăria exterioară 
5) Sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; 
utilizarea surselor regenerabile de energie 
- instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile  de 
energie, precum instalații cu captatoare solare termice sau electrice, instalații cu panouri solare 
fotovoltaice, microcentrale care funcţionează în cogenerare de înaltă eficiență și sisteme centralizate 
de încălzire și de răcire, pompe de căldură, schimbătoare de căldură sol-aer, în scopul reducerii 
consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc., inclusiv 
achiziţionarea acestora  
6) Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și circuitelor 
medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară activități medicale 
7) Alte tipuri de lucrări  
- lucrări de desfacerea și refacerea instalațiilor, echipamentelor, finisajelor, precum și alte lucrări strict 
necesare din zona de intervenție aferentă lucrărilor de consolidare seismică 
- repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la clădiri 
- repararea/construirea acoperişului tip şarpantă, repararea sistemului de colectare a apelor 
meteorice respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip 
şarpantă; 
- demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele clădirii, precum şi 
remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie 
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- repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi 
afectează funcţionalitatea clădirii 
- refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie; 
- reabilitarea/ modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau 
subdimensionate. 
 

LISTĂ DE LUCRĂRI ELIGIBILE PENTRU CONSOLIDARE SEISMICĂ 
- placarea cu beton armat pe fața interioară a fundațiilor continue sub pereții la fațada lateral 
stânga și dreapta; 
- cămăsuirea pereților exteriori amplasați la fațada lateral stânga și lateral dreapta, la 
interiorul clădirii, cu beton torcretat, armat cu plase sudate lise (STNB Ø4x150/Ø4x150 mm) 
ancorate la partea inferioară în placarea cu beton a fundațiilor; 
- reparații la planșeul din lemn de peste parter; 
- schimbarea asterealei degradate și a învelitorii;  
- injectări cu lapte de ciment la eventualele fisuri identificate după decopertări zidărie; 
- bordări de goluri, dacă prin propunerea funcționale este cazul; 
- refaceri de platforme și trotuare. 
 
 
LISTĂ DE LUCRĂRI NEELIGIBILE 
- Capitolul 4 – Chetuieli pentru investiția de bază din Devizul General aferent obiectivului de 
investiție -  Lucrări de consolidare seismica precum și lucrări de renovare energetică 
Categorii de cheltuieli neeligibile pentru obiectivul UMS Gănești: 

- Alte categorii de cheltuieli – diverse si neprevăzute 
Constructii și instalații: 
 Demontarea instalațiilor și echipamentelor montatate aparent pe clădiri, precum și 
montatarea acestora după lucrările de intervenții, 
 Izolarea termică a pereților care formează anvelopa clădiri, 
 Refacerea în totalitate a finisajele interioare (pardoseli din PVC în saloane (gresie 
anitiderapantă precum și placaj faianță pe holuri, grupuri sanitare și dușuri, vestiare, sala de 
mese, oficiu, depozite; zugrăveli cu var lavabil la pereți și tavane), 
 Reabilitarea instalațiilor electrice respectiv înlocuirea circuitelor electrice 
subdimensionate, 
 Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor, 
 Montarea de instalații cu panouri solare fotovoltarice, 
 Refacerea finisajelor exterioare (finisajele exterioare se vor executa cu tencuială 
asilicatică decorativă iar pentru soclu tencuiala decorativă va fi rezistentă la impact și la 
umezeală), 
 Izolarea termică a fațadelor (parte opacă) prin dispunerea unei termosistem din vată 
minerală bazaltică, protejat cu tencuială decorativă de exterior, 
 Izolarea termica a planseului peste parter și etaj prin dispunerea unei termoizolații din 
saltele de vată minerală bazaltică în alufolie,  
 Izolarea termica a fațadelor (parte vitrata) prin realizarea de ferestre și uși exterioare 
cu o tâmplărie din PVC, 
 Izolarea termică a soclului prin dispunerea unei termoizolatii din polistiren extrudat de 
5 cm grosime și hidroizolarea soclului înainte de montaj. 
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Indicatori conform Raportului de audit energetic 

INDICATORI % 

reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de cel puțin 
50% față de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de 
renovarea fiecărei clădiri 

55,13 

reduceri ale consumului de energie primară și reduceri ale emisiilor de CO2, 
situate în intervalul 30% - 60% (renovare energetică moderată),  în 
comparație cu starea de pre-renovare 

 

reduceri ale consumului de energie primară  40,50 

reduceri ale emisiilor de CO2   41,63 

 

Bugetul total al proiectului este prezentat in tabelul următor: 
 Denumire  Valoare 

Euro Lei 
A Valoare maximă eligibilă, fără TVA aferentă 

lucrărilor de renovare energetică moderată 
1.047mp  
(suprafața desfășurată) x 440 Euro/mp respectiv: 
- componenta 1 – Pavilion Central – 480mp x 440 Euro 
- componenta 2 – Pavilion I – 157mp x 440 Euro 
- componenta  3 – Pavilion II – 410mp x 440 Euro 

460.680,000 
din care: 

 
211.200,000 

69.080,000 
180.400,000 

2.267.789,436 
din care: 

 
1.039.674,240 

340.060,116 
888.055,080 

B Valoare maximă eligibilă, fără TVA aferentă 
lucrărilor de consolidare seismică 1.047mp 
(suprafața desfășurată) x 500 Euro/mp respectiv: 
- componenta 1 – Pavilion Central – 480mp x 500 Euro 
- componenta 2 – Pavilion I – 157mp x 500 Euro 
- componenta  3 – Pavilion II – 410mp x 500 Euro 

523.500,000 
din care: 

 
240.000,000 

78.500,000 
205.000,000 

2.577.033,450 
din care: 

 
1.181.448,000 

386.431,950 
1.009.153,500 

C Valoarea maximă eligibilă a proiectului, fără TVA 984.180,000 4.844.822,886 
D Valoarea totală neeligibilă a proiectului, inclusiv 

TVA pentru lucrări de renovare energetică 
componenta 1 – Pavilion Central – 480mp x 440 Euro 
- componenta 2 – Pavilion I – 157mp x 440 Euro 
- componenta  3 – Pavilion II – 410mp x 440 Euro 

786.654,10 
 

384.672,36 
121.392,81 
280.588,93 

 

3.872.462,15 
 

1.893.626.65 
597.580,38 

1.381.255,12 
 

E Valoare maximă neeligibilă, inclusiv TVA aferentă 
lucrărilor de consolidare seismică 
- componenta 1 – Pavilion Central – 480mp x 500 Euro 
- componenta 2 – Pavilion I – 157mp x 500 Euro 
- componenta  3 – Pavilion II – 410mp x 500 Euro 

26.068,44 
 

13.716,26 
12.352,18 

0 
 

128.327,12 
 

67.521,05 
60.806,07 

0 

F Valoarea totală TVA aferentă valorii eligibile a 
proiectului (suportată de la bugetul de stat) 

186.994,200 920.516,348 

G Valoarea totală TVA aferentă valorii neeligibile a 
proiectului (suportată de la bugetul de stat) 

129.762,42 638.781,49 

H Bugetul maxim total al proiectului 1.983.896,75 9.766.128,51 
 
                                         



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 12491/24.10.2022 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 94/30.03.2022 
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului 

„Renovare energetică a Unității Medico-Sociale Gănești - Pavilion Central, Pavilion I și Pavilion II”, 
cu modificările şi completările ulterioare 

Proiectul „Renovare energetică a Unității Medico-Sociale Gănești - Pavilion Central, Pavilion I și Pavilion II” 
a fost depus pentru finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte cu 
titlul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru 
eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1 - Renovarea integrată (consolidare 
seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice. 

Scopul acestui proiect constă în renovarea integrată consolidare seismică și energetică moderată a 
pavilioanelor Central, I și II ale Unității Medico-Sociale Gănești, ceea ce presupune economii de energie 
primară cuprinse între 30-60%. Totodată, implementarea proiectului va conduce la reducerea consumului 
anual specific de energie finală pentru încălzire, reducerea consumului de energie primară, creşterea 
consumului de energie primară utilizând surse regenerabile, precum și reducerea nivelului anual estimat al 
gazelor cu efect de seră. 

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului și Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 
(DALI) pentru proiectul „Renovare energetică a Unității Medico - Sociale Gănești - Pavilion Central, Pavilion 
I și Pavilion II”, se impune suplimentarea bugetului proiectului cu valoarea neeligibilă în valoare de 
812.722,55 euro respectiv 4.000.789,27 lei cu TVA reprezentând Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și 
asistență tehnică, cheltuieli aferente capitolului Diverse și neprevăzute dar și chetuieli aferente Capitolului 4 
– Cheltuieli pentru investiția de bază din Devizul General aferent obiectivului de investiție. 
 
Astfel, valoarea totală a proiectului va fi de 9.766.128,51 lei, inclusiv TVA iar valoarea totală neeligibilă a 
proiectului va fi de 4.000.789,27 lei, inclusiv TVA. 
 
Totodată, având în vedere aceste aspecte, Anexa privind descrierea sumară a investiției s-a modificat  
corespunzător.  
 

Facem precizarea că actul administrativ astfel iniţiat nu are caracter normativ, în sensul Legii nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, motiv 
pentru care nu se impune desfăşurarea procedurii de dezbatere publică. 
 

În concluzie, considerăm oportună modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 94/30.03.2022 
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Renovare 
energetică a Unității Medico - Sociale Gănești - Pavilion Central, Pavilion I și Pavilion II”, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi avizul Comisiilor 
de specialitate nr. 1, 2 şi 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

 COSTEL FOTEA 
 
 
 
 

 
 

Eugenia Marcu/                                                             Director Executiv – 
1 ex./21.10.2022                                                                                                                                                                               Camelia Epure                                                           



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 12491/ 24.10.2022 
 
 
                                                 RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați 
nr. 94/30.03.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect 

pentru realizarea obiectivului „Renovare energetică a Unității Medico-Sociale 
Gănești - Pavilion Central, Pavilion I și Pavilion II”, cu modificările şi completările 

ulterioare 
 

Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect 
de hotărâre, scopul urmărit fiind modificării Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 
94/30.03.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru 
realizarea obiectivului „Renovare energetică a Unității Medico - Sociale Gănești - Pavilion 
Central, Pavilion I și Pavilion II”, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază 
- Ghidul Solicitantului aferent Planului Național de Redresare și Reziliență, Apelul de 
proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.1/1, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - 
Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, 
Operațiunea B.1 - Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică 
moderată) a clădirilor publice; 
- Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) pentru proiectul „Renovare 
energetică a Unității Medico - Sociale Gănești - Pavilion Central, Pavilion I și Pavilion II”. 
 
În ceea ce priveşte legalitatea proiectului de hotărâre, potrivit dispoziţiilor art. 173 alin. (1) 
lit. d), alin. (5) lit. b) și c) și alin. (8) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 
privind Codul administrativ, consiliul județean îndeplinește atribuții privind gestionarea 
serviciilor publice de interes județean, în exercitarea acestor atribuții asigurând, potrivit 
competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 
publice de interes județean privind serviciile sociale pentru protecția persoanelor cu 
handicap și privind sănătatea. 
 
În consecinţă, proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Galați nr. 94/30.03.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect 
pentru realizarea obiectivului „Renovare energetică a Unității Medico - Sociale Gănești - 
Pavilion Central, Pavilion I și Pavilion II”, cu modificările şi completările ulterioare, 
îndeplinește condițiile de legalitate. 
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