HOTĂRÂREA NR. _____
din ___________________ 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:1785/02.02.2022
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;
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.1. 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 983.000.425,75 lei, inclusiv TVA, din care C+M 483.932.773,31 lei, inclusiv
TVA, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

P R E Ş E D I N T E,
COSTEL FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul General al Judeţului,
Ionel COCA
Șef Serviciu - Nicoleta Macri
Consilier - Ionuț Silion

Director executiv - Radu Măciucă

HOTĂRÂREA NR.________din__________2022
pag. nr. 2
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 (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.
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 983.000.425,75 lei,
(inclusiv TVA), din care C+M 483.932.773,31 lei, (inclusiv TVA).

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Nr. 1785/02.02.2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Galați privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici 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 îl reprezintă aprobarea 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» şi 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 și gospodărești.
În prezent, 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.
O presiune suplimentară este adusă de deficitul cronic de personal medical specializat
din județele Tulcea, Brăila, Vrancea și Vaslui. La aceasta adăugăm faptul că pentru anumite
specializări (Oncologia Medicală și Chirurgia Toracică), numărul de persoane din afara
județului Galați care beneficiază de servicii medicale în cadrul spitalului are o pondere
însemnată în totalul persoanelor spitalizate.
Supraaglomerarea din cadrul secțiilor și structura monobloc pe două tronsoane unite la
mijloc de căile de acces nu asigură separarea circuitelor aseptic/septic, salubru/insalubru
decât printr-un program orar diferit sau utilizarea lifturilor pe fluxuri distincte.
Din punct de vedere funcțional, obiectivul de investiție va viza următoarele funcțiuni:
La nivelul unității sanitare există structura „Spitalizare de zi”, dar nu este
organizată într-un spațiu distinct și cu respectarea normelor prevăzute în Ordinul nr.
1096/2016.
Conform Ordinului nr. 1500/2009, deși numărul paturilor de ATI din cadrul
spitalului ar trebui să fie între 6%-10% din numărul total al paturilor din secţiile care îngrijesc
pacienţi cu suferinţe acute, în prezent sunt mai puțin de 45 de paturi.
Blocul operator dispune de 17 săli de operație, un număr insuficient în prezent
pentru asigurarea programului operator, inclusiv blocul de nașteri.
Chirurgia toracică este o specialitate care deservește și județele vecine (Tulcea,
Vrancea, Brăila etc.), are o adresabilitate crescută (utilizare 284 paturi în 2018 și 252 paturi în
2019), dar în prezent capacitatea de 45 de paturi nu deservește în totalitate nevoile de servicii
medicale de acest tip.
Neurochirurgia este singura secție din zonă pentru care încă se mai asigură
garda.

Compartimentul arși este de o specialitate strategică și cu o adresabilitate mare
în condițiile în care, în prezent, aici sunt tratate doar cazurile mai puțin grave și are 15 paturi.
Spitalul Clinic Județean de Urgență este singura unitate din regiune care asigură garda
pentru această specialitate.
Oncologia are un grad mare de ocupare a paturilor (rata de utilizare a paturilor
de peste 120%), o capacitate de spitalizare continuă de 40 de paturi, dispune de centrul de
radioterapie în continuă dezvoltare. Pentru cazurile severe oncologice care pot necesita
supraveghere și tratament avansat este nevoie de un compartiment de Terapie Acută
Oncologică, cu 10 paturi, pentru a evita transferul acestor pacienți în ATI.
Neurologia este o secție unde se efectuează tratamentul AVC ischemic prin
tromboliză și se desfășoară și Programul Național de Sănătate – Boli rare neurologie.
Cazuistica înregistrată și numărul în creștere a cazurilor grave solicită înființarea unei Unități
de Terapie Acută Neurologică cu minim 20 de paturi.
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.
Principalii indicatori tehnico-economici:
Valoarea investiṭiei: 983.000.425,75 lei, (inclusiv TVA),
din care C+M : 483.932.773,31 lei, (inclusiv TVA), precum și cei prezenți în Anexa 1 din
prezentul proiect de hotărâre.
Din aceste motive, propunem proiectul de hotărâre 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 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

Sef Serviciu Macri Nicoleta
Consilier Ionuț Silion

Director Radu Măciucă

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Direcţiile din aparatul de specialitate

Nr. 1785/02.02. 2022

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 «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 urmărit privind aprobarea 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».
Obiectul proiectului îl reprezintă aprobarea 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 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 pe toate tipurile de asistenţă medicală (primară,
ambulatorie, 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 realizarea unei extinderi a Spitalului Clinic Județean
de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați (Corpurile C2 și C5) 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.
Principalii indicatori tehnico-economici sunt următorii:
Valoarea investiṭiei : 983.000.425,75 lei, (inclusiv TVA),
Din care C+M
: 483.932.773,31 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 tehnicoeconomice 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 «Extindere,
modernizare și dotare Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” 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 economicosocială 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 tehnicoeconomice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii.”
În concluzie, proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate.
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