
  

 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2023 

 

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 113 din 31 mai 2018 
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 
obiectivului „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de 
Specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor”, cu modificările și completările 
ulterioare 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:2912/27.02.2023 

 

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 Judeţean Galaţi nr. 301 din 21 septembrie 
2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 113 din 31 mai 2018 
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului 
„Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al 
Spitalului Orășenesc Târgu Bujor”, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere Expertiza tehnică întocmită pentru restul de executat pentru 
obiectivul „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate 
al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor”; 

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; 

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. 113 din 31 mai 2018 

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului 
„Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al 
Spitalului Orășenesc Târgu Bujor”, astfel: 

Art. 2. va avea următorul conținut: 
”Se aprobă valoarea totală a proiectului „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare 
Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor”, în cuantum de 
15.981.509,59 lei (inclusiv TVA). 

Art. 3 (1) va avea următorul conținut: 
„Se aprobă alocarea sumei de 213.940,23 lei reprezentând contribuția proprie de 2,00% din 
valoarea eligibilă a proiectului, precum și valoarea neeligibilă în cuantum de 5.284.626,93 lei 
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(inclusiv TVA) în cadrul proiectului „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu 
Integrat de Specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor”. 
 

Art.II. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. nr. 301 din 21 septembrie 2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Galați nr. 113 din 31 mai 2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate 
de proiect pentru realizarea obiectivului „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare 
Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor”, cu modificările și 
completările ulterioare, îşi 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 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simona Elisei/             Director Executiv – 
1 ex./27.02.2023                                                                                                  Camelia Epure                                              
 

Contrasemnează pentru legalitate 
 

Secretarul General al Judeţului, 
Ionel Coca          



  

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 2912 din 27.02. 2023 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Galați nr. 113 din 31 mai 2018 privind aprobarea proiectului și a 

cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Extindere, reabilitare, 
modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orășenesc 

Târgu Bujor”, cu modificările și completările ulterioare 
 
 

Proiectul „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al 
Spitalului Orășenesc Târgu Bujor” este în implementare în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, 
Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la 
dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește 
starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile 
sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile 
prestate de comunități. 
 
În perioada de implementare a proiectului, datorită nerespectării graficului de execuție anexat 
la Proiectul Tehnic de execuție aprobat, Contractul proiectare și execuție lucrări nr. 
7354/07.07.2020 încheiat cu S.C. LUXURIA AEDIFICIUM S.R.L. a fost reziliat, generând și 
întârzieri în respectarea graficului de implementare a activităților proiectului. Astfel, au rămas 
lucrări neexecutate, în procent de aprox. 77%. 
 
Pentru finalizarea execuției lucrărilor la obiectivul de investiție, s-a realizat expertiza tehnică 
pentru elementele lucrării ce au fost executate și stabilirea lucrărilor rămase de executat 
(neexecutate). Astfel, a rezultat o diferență de 1.727.513,64 lei inclusiv TVA pentru 
finalizarea execuției lucrărilor la obiectivul de investiție.   
 
În consecință, valoare totală a proiectului va fi de 15.981.509,59 lei inclusiv TVA din care 
valoarea eligibilă este 10.696.882,66 inclusiv TVA, iar valoarea totală neeligibilă este 
5.284.626,93 lei inclusiv TVA. 
 
Facem precizarea că actul administrativ astfel iniţiat nu are caracter nurmativ, 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 

 
 
Simona Elisei/Simona Elisei                                                                            Director Executiv/Camelia Epure 
1 ex./27.02.2023                            



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 2912/ 27.02.2023 
                                                
 

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

Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 113 din 31 mai 2018 privind aprobarea proiectului și a 
cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Extindere, reabilitare, 

modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate 
al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor”, cu modificările și completările ulterioare 

 
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de hotărâre, 
scopul fiind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 113 din 31 mai 2018 privind 
aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Extindere, 
reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu 
Bujor”, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază:  
- Expertiza întocmită pentru restul de executat pentru obiectivul „Extindere, reabilitare, modernizare și 
dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor”; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 301 din 21 
septembrie 2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 113 din 31 mai 2018 
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului 
„Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului 
Orășenesc Târgu Bujor”, cu modificările și 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 Județean Galați nr. 113 
din 31 mai 2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 
obiectivului „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al 
Spitalului Orășenesc Târgu Bujor”, cu modificările și completările ulterioare, întrunește condiţiile de 
legalitate. 
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Simona Elisei/Simona Elisei                                                                        Director Executiv/Camelia Epure 
1 ex./17.01.2023                                                                                 


