
  

 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2023 

 

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 210 din 17 septembrie 
2020 privind aprobarea proiectului «Creșterea capacității de gestionare a crizei 
sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasă 
Parascheva” Galați și Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci», a cheltuielilor 
aferente și a parteneriatului pentru realizarea acestuia, cu modificările şi completările 
ulterioare 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:1380/25.01.2023 

 

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, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi 
europeană din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 210 din 17 septembrie 
2020 privind aprobarea proiectului «Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19 în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” Galați și 
Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci», a cheltuielilor aferente și a protocolului de 
implementare pentru realizarea acestuia; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 120 din 27 mai 2021 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 210 din 17 septembrie 2020 
privind aprobarea proiectului «Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-
19 în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” Galați și 
Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci», a cheltuielilor aferente și a protocolului de 
implementare pentru realizarea acestuia; 

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 Ordonanța de Urgență 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.I. Se modifică Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 210 din 17 septembrie 

2020 privind aprobarea proiectului «Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19 în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” Galați și 
Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci», a cheltuielilor aferente și a protocolului de 
implementare pentru realizarea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: 

Art. 3. va avea următorul conținut: 
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”Se aprobă valoarea totală a proiectului «Creșterea capacității de gestionare a crizei 
sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” 
Galați și Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci», în cuantum de 30.427.420,29 (inclusiv 
TVA), din care valoarea totală eligibilă este 29.641.195,24 lei (TVA inclus) și valoarea totală 
neeligibilă este 786.225,05 lei (TVA inclus). 

Art.II. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. 120 din 27 mai 2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Galați nr. 210 din 17 septembrie 2020 privind aprobarea proiectului «Creșterea capacității 
de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. 
Cuvioasă Parascheva” Galați și Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci», a cheltuielilor 
aferente și a protocolului de implementare pentru realizarea acestuia, cu modificările și 
completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea. 

Art.III. Direcţia Programe și Direcţia Economie şi Finanţe din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi vor răspunde de punerea în aplicare a prezentei 
hotărâri. 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

COSTEL FOTEA 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iulia Dumitriu/                        Director Executiv – 
1 ex./20.01.2023                                                                                                  Camelia Epure       

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca          



  

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 1380 din 25.01.2023 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind 

Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 210 din 17 septembrie 2020 privind aprobarea 
proiectului «Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul 
Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” Galați și Spitalului 

Municipal „Anton Cincu” Tecuci», a cheltuielilor aferente și a parteneriatului pentru 
realizarea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Proiectul «Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului 
Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” Galați și Spitalului Municipal „Anton Cincu” 
Tecuci» se află în implementare în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-
2020, Axa Prioritară 10 - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de 
COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, 
Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul 
pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale. 
 

Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 120 din 27 mai 2021 privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 210 din 17 septembrie 2020 privind aprobarea 
proiectului «Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului 
Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” Galați și Spitalului Municipal „Anton Cincu” 
Tecuci», a cheltuielilor aferente și a protocolului de implementare pentru realizarea acestuia, 
valoarea totală a proiectului este de este 6.552.501,94 lei (TVA inclus) din care valoarea 
finanțării nerambursabile este de este 6.552.501,94 lei (TVA inclus). Cofinanţarea aferentă 
costurilor eligibile este de 0,00 lei, reprezentând 0% din totalul cheltuielilor eligibile ale 
proiectului. 
 

În urma actualizării valorilor echipamentelor prevăzute a fi achiziționate pentru Spitalul Clinic de 
Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” Galați este necesară suplimentarea valorii totale a 
proiectului cu 786.225,05 lei (TVA inclus).  
 

În consecință, valoare totală a proiectului va fi de 30.427.420,29 (inclusiv TVA) din care 

valoarea eligibilă este de 29.641.195,24 lei lei (TVA inclus) iar valoarea totală neeligibilă va fi de 

786.225,05  lei (TVA inclus).  

În concluzie, considerăm oportună aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 
210 din 17 septembrie 2020 privind aprobarea proiectului «Creșterea capacității de gestionare a 
crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasă 
Parascheva” Galați și Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci», a cheltuielilor aferente și a 
parteneriatului pentru realizarea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Facem precizarea că actul administrativ astfel iniţiat nu are caracter normativ, în sensul Legii nr. 
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările 
ulterioare, motiv pentru care nu se impune desfăşurarea procedurii de dezbatere publică. 
 

Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 
avizul 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 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi. 
 

Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre, în forma 
prezentată. 

P R E Ș E D I N T E , 
 

                                                              COSTEL FOTEA 
Iulia Dumitriu/  1 ex./20.01.2023                                                                            Director Executiv/Camelia Epure 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  

Nr. 1380 din 25.01.2023                                                
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Galaţi nr. 210 din 17 septembrie 2020 privind aprobarea proiectului «Creșterea 
capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase 
„Sf. Cuvioasă Parascheva” Galați și Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci», a cheltuielilor 
aferente și a parteneriatului pentru realizarea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, scopul fiind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 210 din 17 
septembrie 2020 privind aprobarea proiectului «Creșterea capacității de gestionare a crizei 
sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” 
Galați și Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci», a cheltuielilor aferente și a parteneriatului 
pentru realizarea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază:  
- Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 210 din 17 septembrie 2020 privind aprobarea 
proiectului «Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului 
Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” Galați și Spitalului Municipal „Anton 
Cincu” Tecuci», a cheltuielilor aferente și a parteneriatului pentru realizarea acestuia, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
În ceea ce priveşte legalitatea proiectului de hotărâre, consiliului județean îi revine, potrivit 
dispoziţiilor art. 173 alin. (3) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, atribuția de 
a aproba „la propunerea președintelui consiliului județean, bugetul județului, virările de credite, 
modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar”. 
 
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 modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 
210 din 17 septembrie 2020 privind aprobarea proiectului «Creșterea capacității de gestionare 
a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasă 
Parascheva” Galați și Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci», a cheltuielilor aferente și a 
parteneriatului pentru realizarea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare întrunește 
condiţiile de legalitate. 
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Iulia Dumitriu                                                                                                         Director Executiv/Camelia Epure 
1 ex./20.01.2023                                                                                 


