
 
 

 

 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 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 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 12732 din 28.10.2022 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre 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”» 

 

Proiectul «Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al 
Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”» este în curs de implementare în 
cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, 
Prioritatea de investiții 8.1 – 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 și 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 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare 
și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A 
Ambulatorii.  
 
În conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor 
măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziţie publică, aprobată cu 
modificări şi completări de Legea nr. 281/2021, aplicarea măsurilor și procedurilor în cadrul 
contractelor de lucrări finanțate prin fonduri UE se realizează potrivit Instrucțiunilor emise de 
Autoritățile de Management. Ordinul nr. 2050/30.12.2021 care se aplică pentru proiectele cu 
finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, prevede faptul că valoarea 
totală a ajustărilor va fi notificată și aprobată prin Act adițional la contractul de lucrări.  
 
Astfel, ca urmare a finalizării contractului de execuție lucrări nr. 11083/02.10.2019 încheiat între 
Asocierea SC SERVLAND SRL (lider) & SC TANCRAD SRL și Consiliul Județean Galați, 
conform situațiilor de lucrări, a rezultat necesitatea suplimentării valorii totale a ajustărilor cu 
suma de 374.473.75 lei (inclusiv TVA).  
 
Pentru proiectul «Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de 
Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”», cod SMIS 123668, 
această valoare va fi încadrată ca o cheltuială neeligibilă, în cadrul proiectului neînregistrându-
se economii aferente costurilor eligibile în acest stadiu de implementare. 
 
În consecință, se majorează valoarea cheltuielilor neeligibile la 3.938.747,97 lei (inclusiv TVA). 
Astfel, valoare totală a proiectului va fi de 14.628.986,41 lei (inclusiv TVA) din care valoarea 
eligibilă este de 10.690.238,44 lei (inclusiv TVA), iar 3.938.747,97 lei (inclusiv TVA) reprezintă 
cheltuieli neeligibile. 
 
În concluzie, considerăm oportună aprobarea 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”». 
 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 
avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 2 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 

 

PREȘEDINTE, 
 

 COSTEL FOTEA 
Costin Roxana                                                                                                                                                                    Director Executiv 
1 ex./26.10.2022                                                       Camelia Epure 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                              
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 12732 din 28.10.2022 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre 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”» 

 
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, scopul urmărit fiind 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”». 
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază prevederile Contractului de Finanțare nr. 
4.603/31.07.2019 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 
Agenția pentru Dezvoltare Regională a regiunii de Dezvoltare Sud-Est și UAT Județul Galați, 
precum și situațiile de lucrări transmise de Asocierea SC SERVLAND SRL (lider) & SC 
TANCRAD SRL, care includ valoarea ajustărilor prețului lucrărilor conform Ordonanţei 
Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea 
prețurilor contractelor de achiziţie publică, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 
281/2021. 
 
Consiliul Județean Galați, în exercitarea atribuțiilor privind dezvoltarea economico-socială a 
județului asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea, precum și dezvoltarea 
economico-socială a județului conform prevederilor art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. c) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
 
În consecinţă, proiectul de hotărâre privind modificarea 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”» întruneşte 
condiţiile de legalitate. 
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