
                                                                                                                
HOTĂRÂREA NR. _____ 

din ___________________ 2022 
 

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din SF (Studiu de 
Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiție “CONSTRUIRE CORP NOU 
SPITALUL MUNICIPAL „ANTON CINCU” TECUCI, JUDEȚUL GALAȚI” 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 14831/14.12.2022 

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 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, 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.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din SF (Studiu de Fezabilitate) 
privind realizarea obiectivului de investiție “CONSTRUIRE CORP NOU SPITALUL 
MUNICIPAL „ANTON CINCU” TECUCI, JUDEȚUL GALAȚI” după cum urmează: valoarea 
totală a investiției este de 172.429.365,12 lei, inclusiv TVA, din care C+M 92.668.797,79 lei, 
inclusiv TVA, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 

 

 

 
                                      
 
 

  
 
                                                                                                                                                              

 
Întocmit: Ardean Bogdan Ionut                                                                                                   Director executiv: Epure Camelia 
 

 
Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 
             Ionel COCA 



 

HOTĂRÂREA NR.________din__________2022 
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 Anexa nr. 1 
 
Obiectivul de investiție “CONSTRUIRE CORP NOU SPITALUL MUNICIPAL „ANTON CINCU”  
TECUCI, JUDEȚUL GALAȚI” vizează construcția unui corp nou al Spitalului Municipal „Anton 
Cincu” Tecuci, cu un spațiu cu regim de înălțime D+P+3E+E tehnic destinată următoarelor 
funcțiuni: creare Sectie spitalizare zi, relocare Cameră gardă, relocare Laborator radiologie și 
imagistică medical,relocare Compartiment endoscopie, relocare și extindere Bloc Operator (4 
săli de operație), relocare Secție ATI, relocare Secție Chirurgie Generală, relocare 
Compartiment ortopedie și traumatologie, relocare Secție medicină internă, relocare Farmacie, 
relocare Unitate de transfuzii Sanguine, relocare Sterilizare. 
 
Indicatorii tehnici propuși sunt următorii: 
- suprafață teren: 25.025 mp; 
- regim de înălțime: D+P+3E+E tehnic; 
- suprafața construită clădire propusă: 1.970,00 mp; 
- suprafața construită desfășurată clădire propusă: 9.430,00 mp; 
- 100 de paturi spitalizare continuă, 5 de paturi spitalizare de zi, 10 de paturi ATI, 4 săli de 
operații; 
- Corp Spital care se va lega de Corpul UPU existent printr-un tunel de legatura 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 Anexă gaze medicale; 
- Corp Anexă grup electrogen; 
- Corp Anexă Rezervă apă hidranți interiori și exteriori și rezervă apă consum menajer; 
- Bazin rezervă apă potabilă spital; 
- Bazin retenție ape murdare; 
- Bazin retenție apă pluvială. 
 
Perioada de execuție a lucrărilor va fi de 18 luni.  
 
Urmare a celor mai sus menţionate, valoarea totală a investiţiei este 172.429.365,12 lei, 
(inclusiv TVA), din care C+M 92.668.797,79 lei, (inclusiv TVA). 
 
  
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 14831/14.12.2022                                  

 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Galați privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici rezultați din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiție 

“CONSTRUIRE CORP NOU SPITALUL MUNICIPAL „ANTON CINCU” TECUCI,  
JUDEȚUL 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 îl reprezintă aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din 
Studiul de Fezabilitate privind realizarea obiectivului de investiţie “CONSTRUIRE CORP NOU 
SPITALUL MUNICIPAL „ANTON CINCU” TECUCI, JUDEȚUL GALAȚI”  şi vizează construcția 
unui corp nou al Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci, cu un spațiu cu regim de înălțime 
D+P+3E+E tehnic destinată următoarelor funcțiuni: creare Sectie spitalizare zi, relocare 
Cameră gardă, relocare Laborator radiologie și imagistică medical,relocare Compartiment 
endoscopie, relocare și extindere Bloc Operator (4 săli de operație), relocare Secție ATI, 
relocare Secție Chirurgie Generală, relocare Compartiment ortopedie și traumatologie, 
relocare Secție medicină internă, relocare Farmacie, relocare Unitate de transfuzii Sanguine, 
relocare Sterilizare.  

Activitatea multidisciplinară, cu grad de complexitate mediu, cele 4 linii de gardă 
(chirurgie, medicină internă, obstetrică ginecologie, pediatrie) și 4 săli de operație fac din 
Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci, o unitate medicală relevantă pentru zona limitrofă 
deservită.  

Adresabilitatea este demonstrata de statistica anilor 2019 (ca an premergător apariției 
pandemiei SARS-CoV2) și a anului 2020, precum si de rata de utilizare a patului. În anul 
2020, masurile de reducere a raspandirii infectiei SARS-CoV2 au condus la limitarea 
internarilor.  

Există o discrepanță între infrastructura existentă și volumul serviciilor medicale 
prestate, iar acest dezechilibru produce disfuncționalități ce afectează calitatea și cantitatea 
ofertei publice de servicii medicale. De asemenea, spațiile aferente corpurilor de clădiri 
existente au fost construite în anii 1905-1915 și nu mai corespund niciunui criteriu sau 
normativ tehnic sau specific funcțiunii declarate. 

Referitor la starea tehnică/funcțională a infrastructurii existente a spitalului semnalăm 
probleme structurale grave ce nu permit asigurarea serviciilor medicale la nivelul nevoilor 
actuale. Supraaglomerarea din cadrul secțiilor și structura constructive unite la mijloc de căile 
de acces nu asigură separarea circuitelor aseptic/septic, salubru/insalubru. 

Din punct de vedere funcțional, obiectivul de investiție va viza următoarelor funcțiuni: 
- La nivelul unității sanitare exista structura ”Spitalizare de zi” dar nu este 

organizată într-un spațiu distinct și cu respectarea normelor prevăzute in ORDINUL Nr. 
1096/2016, separat de zona de spitalizare continuă. Având in vedere aceste recomandări, 
propunem crearea la parterul noi extinderi a zonei de ”spitalizare de zi” cu spatiile aferente, 
conform prevederilor legale. 

- Conform Ordinului 1500/2009, „numărul paturilor de ATI din cadrul unei unităţi 
sanitare cu paturi este între 6% - 10% din numărul total al paturilor din secţiile care îngrijesc 
pacienţi cu suferinţe acute”.  

- Blocul operator dispune de 2 Săli de operație, ce nu corespund normativelor 
tehnice și medicale și din acest motiv este un număr insuficient pentru asigurarea programului 
operator. Ca urmare propunem relocarea in noua clădire a blocului operator și realizarea a 4 
săli de operație.  

- Chirurgia generală este o specialitate pe care o mai regăsim doar în cadrul 
Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf Apostol Andrei” Galați, care deservește si toată zona 



limitrofă, cu o adresabilitate crescuta. In prezent funcționează cu un număr de 28 de paturi, 
capacitate ce nu deservește în totalitate nevoile de servicii medicale de acest tip. Această 
secție va fi relocată în corpul nou. 

- Ortopedia și traumatologia este de asemenea o specialitate cu adresabilitate 
crescută, care mai este deservită în județul Galați, pentru populația adultă doar de Spitalul 
Clinic Județean de Urgenta „SF. Apostol Andrei” Galaţi. Ca urmare propunem relocarea 
acesteia în corpul nou.  

- Secția Medicină internă este una din cele mai solicitate secție medicală din 
cadrul unității sanitare analizate, iar nivelul de adresabilitate este în continuă creștere. Deși 
conform documentelor de autorizare a activității medicale, există 46 de paturi, spațiul alocat 
acestora nu este suficient și nu respectă reglementările legislative și normative în vigoare. În 
aceste condiții, este impusă măsura identificării sau construirii unor noi spații pentru a oferi 
servicii medicale în regim de spitalizare continuă. Ca urmare propunem relocarea acesteia în 
corpul nou.  

Facem precizarea că trebuie respectate normele cu privire la condiţiile pe care trebuie 
să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare. 

Noile spații din viitorul corp de clădire al Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci vor fi 
integrate în cadrul facilităților existente din spital, astfel încât să se asigure funcționarea 
practică și sigură a întregului spital.  

Principalii indicatori tehnico-economici: 
Valoarea   investiṭiei: 172.429.365,12 lei, (inclusiv TVA),  
din care C+M  : 92.668.797,79 lei, (inclusiv TVA), precum și cei prezenți în Anexa 1 din 
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. 

Din  aceste  motive, propunem proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici rezultați din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de 
investiție “CONSTRUIRE CORP NOU SPITALUL MUNICIPAL „ANTON CINCU” TECUCI, 
JUDEȚUL GALAȚI”. 

Solicităm  avizul  Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 6 ale  Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

FOTEA COSTEL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Ardean Bogdan Ionuț                                                                                               Director Executiv  Camelia Epure                                                                                                                                                                                                                       
  



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                            Nr. 14831/14.12. 2022 
Direcţiile din aparatul de specialitate 

 
RAPORT  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Galați privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici rezultați din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiție 

“CONSTRUIRE CORP NOU SPITALUL MUNICIPAL „ANTON CINCU” TECUCI,  
JUDEȚUL GALAȚI” 

 
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect 

de hotărâre, scopul urmărit privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF 
(Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie “CONSTRUIRE CORP NOU 
SPITALUL MUNICIPAL „ANTON CINCU” TECUCI, JUDEȚUL GALAȚI”. 

Obiectul proiectului îl reprezintă aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din 
Studiul de Fezabilitate privind realizarea obiectivului de investiţie “CONSTRUIRE CORP NOU 
SPITALUL MUNICIPAL „ANTON CINCU” TECUCI, JUDEȚUL GALAȚI”  ce vizează: 
- realizarea unei clădiri noi de spital, proiectată în conformitate cu standardele actuale din 
domeniu, o clădire în care personalul medical va avea la dispoziție un spațiu conceput cu un 
design specializat, dotat și echipat corespunzător, atât pentru activitatea curentă cât şi pentru 
situaţii de criză;  
- furnizarea de servicii medicale și asistenţă medicală (primară, spitalicească, servicii medicale 
de urgenţă, paraclinice, servicii medicale de înaltă performanţă, asigurarea continuităţii 
tratamentelor cu medicamente eliberate în farmacia de ambulator, etc.).  

Obiectivul de investiții vizează construcția unui corp nou al Spitalului Municipal “Anton 
Cincu” Tecuci, cu un spațiu cu regim de înălțime D+P+3E+E tehnic destinată următoarelor 
funcțiuni: creare Sectie spitalizare zi, relocare Cameră gardă, relocare Laborator radiologie și 
imagistică medical,relocare Compartiment endoscopie, relocare și extindere Bloc Operator (4 
săli de operație), relocare Secție ATI, relocare Secție Chirurgie Generală, relocare 
Compartiment ortopedie și traumatologie, relocare Secție medicină internă, relocare Farmacie, 
relocare Unitate de transfuzii Sanguine, relocare Sterilizare. 

Principalii indicatori tehnico-economici sunt următorii: 
Valoarea   investiṭiei : 172.429.365,12 lei, (inclusiv TVA), 
Din care C+M  : 92.668.797,79 lei, (inclusiv TVA). 

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 consecinţă, este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF 
(Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie “CONSTRUIRE CORP NOU 
SPITALUL MUNICIPAL „ANTON CINCU” TECUCI, JUDEȚUL GALAȚI”. 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ prevede: 
„Art. 173: Atribuţiile consiliului judeţean (1) Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii 
principale de atribuţii: [...] atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului”. 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 concluzie, proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
 

Direcţia Programe 
Director executiv, 

Camelia Epure 

Direcţia de Dezvoltare 
Regională 

Director executiv, 
Laura-Delia Angheluţă 

Direcţia Tehnică      Direcția Patrimoniu 
Director executiv,   Director executiv  
Radu Măciucă          Marin Popescu 

 
Direcţia Economie 

şi Finanţe 
Director executiv, 

George Stoica 

 
Direcţia Arhitect Șef 

 
 
 

 
Serviciul Contencios şi probleme 

juridice 
Şef serviciu, 

Alina Nedelcu 
 

Întocmit: Ardean Bogdan Ionuț                                                                                           Director Executiv  Camelia Epure 


