
 
 

HOTǍRÂREA  Nr. ______ 

din  __________________ 2022 
 
privind: aprobarea proiectului «Extindere, modernizare și dotare Spitalul Clinic 
Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați» și a cheltuielilor legate de proiect 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 14170/28.11.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 pentru 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 pentru asistenţă şi protecţie 
socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement din cadrul 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
           Având în vedere Ghidul de finanțare pentru beneficiarii preselectați în cadrul apelului  
de proiecte competitiv – Cod Apel: MS-0212, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, 
Componenta 12: Sănătate, Investiția: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice,  
Investiția specifică: I2.1-Infrastructură spitalicească publică nouă și Investiția specifică: I2.2 
-Echipamente și aparatură medicală; 

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), d) şi e), alin. (3) lit. a), alin. (5) 
lit. c) şi alin. (7) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. Se aprobă proiectul «Extindere, modernizare și dotare Spitalul Clinic Județean 

de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați», în vederea depunerii acestuia în cadrul Planului 
Național de Redresare și Reziliență, Componenta 12 - Sănătate, Investiția 2 - Dezvoltarea 
infrastructurii spitalicești publice – apelul de proiecte competitiv cu beneficiari preselectați – 
COD APEL: MS-0212. 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului «Extindere, modernizare și dotare 
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați», în cuantum de 
882.004.555,60 lei (inclusiv TVA) conform documentației tehnice.  

Art.3. Se aprobă alocarea de la bugetul propriu a sumei de 44.100.227,78 lei 
(inclusiv TVA), în conformitate cu prevederile din Ghidul de finanțare, capitolul 2.4 „Valori 
maxime ale unui obiectiv de investiții”.  

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului «Extindere, modernizare și dotare Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. 
Apostol Andrei”» Galați, pentru implementarea acestuia în condiții optime, se vor asigura 
din bugetul UAT Județul Galați. 
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Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului. 
Art.6. Se certifică toate informațiile menționate în Anexa 1 „Cerere de finanțare” din 

Ghidul Solicitantului.  
Art.7. Se împuternicește domnul Costel Fotea, în calitate de Președinte al Consiliului 

Județean Galați, să semneze cererea de finanțare, documentele justificative aferente 
evaluării proiectului, contractul de finanțare, precum și toate documentele necesare 
implementării proiectului.  

Art.8. Prezenta hotărâre se va comunica Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. 
Apostol Andrei” Galați. 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

COSTEL FOTEA 

 

 

 

 

 
 
                                                                                                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beraru Mariana/Costin Roxana 
1 ex./25.11.2022                                  Director Executiv – Camelia Epure 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Coca Ionel  



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                 Nr. 14170 din 28.11.2022 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului «Extindere, modernizare și dotare 
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați»  

și a cheltuielilor legate de proiect 
 

Proiectul «Extindere, modernizare și dotare Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol 
Andrei” Galați» va fi depus, în vederea obținerii de finanțare, în cadrul Planului Național de 
Redresare și Reziliență, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta 12: 
Sănătate, Investiția: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investițiile specifice: I2.1 - 
Infrastructură spitalicească publică nouă și I2.2 - Echipamente și aparatură medicală. 
 

Proiectul vizează 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. 
 

Obiectivul de investiție vizează îmbunătățirea accesului la asistență medicală, corelarea 
volumului de servicii oferite cu infrastructura spitalicească prin extinderea spațiilor spitalicești 
dedicate serviciilor medicale esențiale (bloc operator, ATI, chirurgie, oncologie), consolidarea 
capacității de reziliență prin satisfacerea unor nevoi medicale în creștere, dezvoltarea 
infrastructurii ce asigură servicii medicale esențiale, în mod continuu, și integrate cu alte niveluri 
de îngrijire.  
 

Spațiile din corpul nou de clădire al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” 
Galați vor fi integrate în cadrul facilităților existente în spital, astfel încât să se asigure 
funcționarea practică și sigură a întregului spital.  
 

În plus, proiectul prevede și dotarea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” 
Galați cu bunuri și echipamente medicale în scopul facilitării accesului populației la servicii 
medicale de calitate, după cum urmează: aparate anestezie cu monitor funcții vitale, aparate 
mobile de radiologie, aparate de ventilație mecanică ATI, dispozitive de oxigenoterapie 
umidificată cu flux crescut, dispozitive de sigilare vasculară, doppler transcranial, doppler 
vascular mobil, ecograf doppler color, electroencefalograf, electromiograf, laser ciclocoagulator 
pentru tratamentul glaucomului, laser fotocoagulator pentru fotocoagulare retiniană, laser ORL, 
mese de operație, microscoape digitale, monitoare funcții vitale, monitoare perfuzie cerebrală, 
radiocauter pentru chirurgie vasculară, robot cranian, sisteme de ablație tumorală cu microunde, 
sistem de imagistică chirurgicală, sistem de neuronavigație cranială și chirurgie spinală, sistem 
de navigație electromagnetic pentru chirurgia ORL, turn laparoscopie chirurgie, turn cu 
radiocauter chirurgie ORL etc. 
 

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 aprobarea 
proiectului «Extindere, modernizare și dotare Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol 
Andrei” Galați» și a cheltuielilor legate de proiect.  
 

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 

Beraru Mariana/Costin Roxana                                                                                                                                                                            
1 ex./25.11.2022                                                                                                                      Director Executiv – Camelia Epure                                                     



 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                            
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 14170 din 28.11. 2022 

 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului «Extindere, modernizare și 

dotare Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați» și a 
cheltuielilor legate de proiect 

 
 

Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, scopul fiind aprobarea proiectului «Extindere, modernizare și dotare Spitalul 
Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați» și a cheltuielilor legate de proiect.  
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază criteriile de eligibilitate specificate în Ghidul 
de finanțare pentru beneficiarii preselectați în cadrul apelului de proiecte competitiv – Cod 
Apel: MS-0212, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta 12: Sănătate, 
Investiția: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.1 - 
Infrastructură spitalicească publică nouă și Investiția specifică: I2.2 - Echipamente și 
aparatură medicală. 
 
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.  
 
În consecinţă, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului «Extindere, modernizare 
și dotare Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați» și a cheltuielilor 
legate de proiect îndeplineşte condiţiile de legalitate.  
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Beraru Mariana/Costin Roxana                                           
1 ex./25.11.2022                                                                                                               Director Executiv –Camelia Epure 


