
                                                                                                                
HOTĂRÂREA NR. _____ 

din ___________________ 2022 
 

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 33 din 3 februarie 2022 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din SF (Studiu de 
Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiție «Extindere, modernizare și 
dotare Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați»  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:13.818/21.11.2022 

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 avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de 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 şi 
al Comisiei de specialitate nr. 6 de analiză privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, 
investiţii, lucrări publice şi de refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură, ale  
Consiliului Judeţean Galaţi;  
          Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 33 din 3 februarie 2022 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din SF (Studiu de Fezabilitate) 
privind realizarea obiectivului de investiție «Extindere, modernizare și dotare Spitalul Clinic 
Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați»;   

Având în vedere prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

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), alin. (3) lit. f) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului 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 Județean Galați nr. 33 din 3 februarie 2022 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din SF (Studiu de Fezabilitate) 
privind realizarea obiectivului de investiție «Extindere, modernizare și dotare Spitalul Clinic 
Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați» astfel: 
 Art. 1 va avea următorul conținut: 
„Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din SF (Studiu de Fezabilitate) privind 
realizarea obiectivului de investiție «Extindere, modernizare și dotare Spitalul Clinic Județean 
de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați» după cum urmează: valoarea totală a investiției este 
de 886.544.326,76 lei, inclusiv TVA, din care C+M 493.605.858,30 lei, inclusiv TVA, conform 
Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre”. 
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 Art.II. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează aplicarea prevederile 
Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 33 din 3 februarie 2022 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici rezultați din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea 
obiectivului de investiție «Extindere, modernizare și dotare Spitalul Clinic Județean de 
Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați». 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Șef Serviciu - Nicoleta Macri                                                                                                    Director executiv - Radu Măciucă 
Consilier - Ionuț Silion 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 
             Ionel COCA 
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 Anexa nr. 1 
 
Obiectivul de investiție «Extindere, modernizare și dotare Spitalul Clinic Județean de Urgență 
„Sf. Apostol Andrei” Galați» vizează realizarea unei extinderi a Spitalului Clinic Județean de 
Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați cu regim de înălțime D+P+5E+E tehnic destinată 
următoarelor funcțiuni: bloc operator; secție clinică anestezie și terapie intensivă (ATI); 
spitalizare de zi; secție chirurgie toracică; secție clinică neurochirurgie; secție chirurgie 
plastică, microchirurgie reconstructivă; secție oncologie medicală; secție clinică neurologie; 
farmacie cu circuit închis; serviciu sterilizare centrală; centrală dezinfecție paturi și material 
sanitar; serviciu de transfuzie sanguină; depozite centrale; spații tehnice și gospodărești, 
precum și dotarea unității sanitare cu echipamente medicale. 
 
Indicatorii tehnici propuși sunt următorii: 
- suprafață teren: 71.594 mp; 
- regim de înălțime: D+P+5E+E tehnic; 
- suprafața construită clădire propusă: 6.750,30 mp; 
- suprafața construită desfășurată clădire propusă: 36.064,65 mp; 
- suprafața construită totală: 21.486 mp;  
- suprafața construită desfășurată totală: 96.676,65 mp; 
- 260 de paturi spitalizare continuă, 54 de paturi spitalizare de zi, 61 de paturi ATI, 20 săli de 
operații; 
- Corp CP1 – Spital care se va lega de Corpul C2 existent (Ambulatoriu) printr-o pasarelă de 
acces și va avea următoarele facilități: instalații electrice; instalații sanitare; instalații de 
încălzire și răcire; instalații de ventilare-climatizare și de confort tehnologic – centrale de 
tratare aer; instalații de ventilare mixtă – introducere naturală prin transfer și evacuare 
mecanică; instalații de desfumare; instalații gaze medicale; instalații gaze naturale; instalații 
de iluminat cu rol de securitate. 
- Corp CP2 – Anexă gaze medicale; 
- Corp CP3 – Clădire grup electrogen; 
- Corp CP4 – Centrală de cogenerare; 
- Corp CP5 – Rezervă apă hidranți interiori și exteriori și rezervă apă consum menajer; 
- Corp CP6 – Stație preepurare; 
- Corp CP7 – Bazin retenție apă pluvială. 
 
Se estimează că perioada de execuție a lucrărilor va fi de 18 luni.  
 
Urmare a celor mai sus menţionate, valoarea totală a investiţiei este: 

- 886.544.326,76 lei, (inclusiv TVA), din C+M: 493.605.858,30 lei, (inclusiv TVA). 
- 745.731.720,99 lei, (fără TVA), din care C+M: 414.794.838,91 lei (fără TVA). 

 
  
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 13818/21.11.2022                                  

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 33 
din 3 februarie 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din SF 

(Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiție «Extindere, 
modernizare și dotare Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați»  

 

Iniţierea acestui proiect de hotărâre a fost determinată de necesitatea aplicării corecte a 
prevederilor privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii 
de interes judeţean.  
 
Obiectul proiectului de hotărâre îl reprezintă modificarea indicatorilor tehnico-economici 
rezultaţi din Studiul de Fezabilitate privind realizarea obiectivului de investiţie «Extindere, 
modernizare și dotare Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați» ce 
vizează realizarea unei extinderi cu regim de înălțime D+P+5E+E tehnic.  
 
Prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 33 din 3 februarie 2022 au fost aprobați 
indicatorii tehnico-economici aferenți investiției menționate care constau în realizarea unei 
extinderi cu regim de înălțime D+P+5E+E tehnic destinată următoarelor funcțiuni: bloc 
operator (20 săli de operație); secție clinică anestezie și terapie intensivă (ATI); spitalizare de 
zi; secție chirurgie toracică; secție clinică neurochirurgie; secție chirurgie plastică, 
microchirurgie reconstructivă; secție oncologie medicală; secție clinică neurologie; farmacie 
cu circuit închis; serviciu sterilizare centrală; centrală dezinfecție paturi și material sanitar; 
serviciu de transfuzie sanguină; depozite centrale; spații tehnice și gospodărești, precum și în 
dotarea unității sanitare cu echipamente medicale. 
 
Realizarea extinderii, modernizării și dotării clădirii principale a Spitalului Clinic Județean de 
Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați va asigura: 
-  îmbunătățirea accesului la asistență medicală; 
- corelarea volumului de servicii oferite cu infrastructura spitalicească prin extinderea spațiilor 
spitalicești dedicate serviciilor medicale esențiale; 
- consolidarea capacității de reziliență prin satisfacerea unor nevoi medicale în creștere, 
infrastructura medicală ce asigură servicii medicale esențiale, în mod continuu și integrate cu 
alte niveluri de îngrijire. 
 
Noile spații din viitorul corp de clădire al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol 
Andrei” Galați vor fi integrate în cadrul facilităților existente din spital, astfel încât să se 
asigure funcționarea practică și sigură a întregului spital. Implementarea noului proiect și 
reorganizarea fluxurilor medicale vor fi luate în considerare în etape, pentru a asigura 
funcționarea Spitalului în timpul execuției lucrărilor. 
 
Prin dotarea unității sanitare cu echipamente medicale specializate se contribuie la facilitarea 
accesului populației la servicii medicale de calitate. 
 



Având în vedere modificarea listei cu echipamentele medicale care vor dota spațiile unde își 
vor desfășura activitatea secțiile relocate ale spitalului, principalii indicatori tehnico-economici 
ai investiției se modifică, după cum urmează: valoarea investiṭiei: 886.544.326,76 lei, (inclusiv 
TVA), din care C+M: 493.605.858,30 lei, (inclusiv TVA), potrivit Anexei nr. 1 la prezentul 
proiect de hotărâre. 

 
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 proiectului de hotărâre privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 33 din 3 februarie 2022 privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici rezultați din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de 
investiție «Extindere, modernizare și dotare Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol 
Andrei” Galați». 
 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 
avizul Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 6 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, 

FOTEA COSTEL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sef Serviciu Macri Nicoleta                                                                                                                    Director Radu Măciucă                                                                                                                                                                                                                            
Consilier Ionuț Silion                  
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Direcţiile din aparatul de specialitate 

 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE    
      

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 
33 din 3 februarie 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați 

din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiție 
«Extindere, modernizare și dotare Spitalul Clinic Județean de Urgență  

„Sf. Apostol Andrei” Galați» 
 

 
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, scopul fiind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF 
(Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie «Extindere, modernizare 
și dotare Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați». 
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 
2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice şi art. 291 alin. (1) 
lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
În ceea ce priveşte legalitatea proiectului de hotărâre, Consiliul Județean Galați, în 
exercitarea atribuțiilor privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean, 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. b) și lit. d), alin (5), lit. c), din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Alin. (3) lit. f) al aceluiaşi 
articol prevede: „(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul judeţean: 
[…] f) aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes 
judeţean, în limitele şi în condiţiile legii.” 
 
În consecinţă, proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Galați nr. 33 din 3 februarie 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
rezultați din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiție 
«Extindere, modernizare și dotare Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” 
Galați» îndeplineşte condiţiile de legalitate.  
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Șef Serviciu - Nicoleta Macri                                                                                             Director executiv - Radu Măciucă 
Consilier - Ionuț Silion 


