
 
 

HOTǍRÂREA  Nr. ______ 

din  __________________ 2023 
 
privind: aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii medicale a Spitalului Clinic 
Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” prin dotarea Secției Clinice Neonatologie», a 
parteneriatului și a cheltuielilor legate de proiect 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2913/27.02.2023 

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 beneficiarului în cadrul apelului de proiecte – Cod apel: MS-
0023, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta: 12 – Sănătate, Investiția: I2 
Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.3 - Secții de terapie 
intensivă pentru nou-născuți; 

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 «Dezvoltarea infrastructurii medicale a Spitalului Clinic 
Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” prin dotarea Secției Clinice Neonatologie», în 
vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V: 
Sănătate și reziliență instituțională, Componenta: 12 – Sănătate, Investiția: I2 Dezvoltarea 
infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.3 - Secții de terapie intensivă pentru 
nou-născuți, apelul de proiecte MS-0023. 

Art.2. (1) Se aprobă Acordul de parteneriat între UAT Județul Galați, prin Consiliul 
Județean Galați – Lider de parteneriat și Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol 
Andrei” Galați – Partener, în vederea implementării în comun a proiectului.  

 (2) Acordul de parteneriat constituie anexă la prezenta hotărâre. 
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Art.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului «Dezvoltarea infrastructurii medicale a 

Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” prin dotarea Secției Clinice 
Neonatologie», în cuantum de 4.079.397,35 lei (inclusiv TVA).  

Art.4. Se aprobă contribuția proprie în proiect în cuantum de 407.941,52 lei, aferentă 
cheltuielilor eligibile, precum și contribuția proprie în cuantum de 0,00 lei reprezentând 
valoarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului. 

Art.5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului «Dezvoltarea infrastructurii medicale a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. 
Apostol Andrei” prin dotarea Secției Clinice Neonatologie», pentru implementarea acestuia în 
condiții optime, se vor asigura din bugetul UAT Județul Galați. 

Art.6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului. 
Art.7. (1) Se certifică valorile prevăzute în adresa nr. 4296/23.02.2023 a Spitalului 

Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați menționate în Anexa 1 „Cerere de 
finanțare” din Ghidul Solicitantului, după cum urmează:  
- Gradul de ocupare al secției de terapie intensivă pentru nou-născuți pentru anul 2022-
90,90%; 
- Numărul de pacienți ai secției de terapie intensivă pentru nou-născuți în anul 2022 - 372; 
- Numărul de medici rezidenți ai secției de terapie intensivă nou-născuți – 3. 
   (2) Se certifică valoarea de 9 proiecte finalizate în perioada de programare 2014-
2020 la nivelul UAT Județul Galați, în calitate de ordonator principal de credite, fiecare având 
valoarea cel puțin egală cu valoarea proiectului propus. 

Art.8. 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, în numele UAT Județul Galați și al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. 
Apostol Andrei” Galați. 

Art.9. 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 
1 ex./23.02.2023                                       Director Executiv – Camelia Epure 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Coca Ionel  
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ANEXĂ 

Acord de Parteneriat 
încheiat între  

 
UAT Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, cu sediul în Galați, strada Eroilor nr. 7, 
cod poștal 800119, județul Galați, cod fiscal 3127476, reprezentată prin domnul Costel Fotea, 
Președinte, în calitate de Ordonator principal de credite, denumită ȋn continuare „Lider de 
parteneriat” 

şi 
 

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați, cu sediul în Galați, strada 
Brăilei nr. 177, cod poștal 800578, județul Galați, cod fiscal 3126853, reprezentat prin doamna 
Valentina-Alina Dobrea, Manager, în calitate de Ordonator terțiar de credite, denumit ȋn 
continuare „Partener” 

 
denumite ȋn continuare, individual „Parte” şi ȋmpreună „Părţi” 
 

pentru depunerea și implementarea proiectului  
«Dezvoltarea infrastructurii medicale a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. 

Apostol Andrei” prin dotarea Secției Clinice Neonatologie» 
în cadrul Componentei 12 - Sănătate, Investiția: I2 - Dezvoltarea infrastructurii spitalicești 

publice, Investiția specifică I2.3 - Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți 
 

S-A CONVENIT DUPĂ CUM URMEAZĂ: 
 
Articolul 1 – Scop şi obiective 
1. Prezentul Acord de Parteneriat (denumit ȋn continuare „Acordul”) defineşte drepturile şi 
obligaţiile Părţilor şi stabileşte termenii şi condiţiile colaborării acestora ȋn vederea depunerii și 
implementării proiectului «Dezvoltarea infrastructurii medicale a Spitalului Clinic Județean de 
Urgență „Sf. Apostol Andrei” prin dotarea Secției Clinice Neonatologie».  
2. Părţile vor acţiona ȋn conformitate cu legislația națională și europeană aplicabilă.  
3.  Orice anexă la prezentul Acord constituie parte integrantă a Acordului. Ȋn cazul unor 
neconcordanţe ȋntre Anexe şi Acord, prevederile celui din urmă vor prevala.  
4. Scopul prezentului Acord de Parteneriat este ca Partenerul - Spitalul Clinic Județean de 
Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați să împuternicească Liderul de parteneriat - UAT Județul 
Galați cu realizarea documentației și încărcarea dosarului de finanțare în conformitate cu 
prevederile Ghidului aferent Investiției Specifice I2.3 - Secții de terapie intensivă pentru nou-
născuți din cadrul Pilonului V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta: 12 – Sănătate, 
Investiția: I2 Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Planul Național de Redresare și 
Reziliență al României, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 2901/2022. 
5. Obiectivul Acordului de Parteneriat este de a oferi cadrul juridic în vederea participării la 
apelul de proiecte aferent Investiției Specifice I2.3 - Secții de terapie intensivă pentru nou-
născuți cu proiectul «Dezvoltarea infrastructurii medicale a Spitalului Clinic Județean de 
Urgență „Sf. Apostol Andrei” prin dotarea Secției Clinice Neonatologie». 
 
Articolul 2 – Intrarea ȋn vigoare şi durata  
Prezentul Acord va intra ȋn vigoare la data semnării acestuia de către Părţi. Acesta va rămâne 
ȋn vigoare până când, după caz, proiectul va fi respins sau va fi finalizată perioada de 
implementare a acestuia, inclusiv perioada de asigurare a sustenabilității și durabilității, dar nu 
mai târziu de 30 iunie 2026. 
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Articolul 3 – Principalele roluri şi responsabilităţi ale Părţilor 
1. Părţile vor lua toate măsurile adecvate şi necesare pentru a asigura ȋndeplinirea obligaţiilor 
şi obiectivelor care decurg din prezentul Acord.    
2. În vederea îndeplinirii Obiectului prezentului Acord, Părțile vor acționa în conformitate cu  
legislația națională și europeană aplicabilă. 
3. Părțile își vor îndeplini obligațiile care le revin potrivit prezentului Acord cu eficiență, 
transparență și rigurozitate. Acestea se vor informa reciproc cu privire la orice aspect relevant 
în ceea ce privește cooperarea Părților în vederea implementării activităților care urmează a fi 
desfășurate. Acestea vor acționa cu bună-credință, în toate activitățile necesare implementării 
Proiectului, în interesul realizării acestuia cu succes conform Planului Național de Redresare 
și Reziliență al României. 
 
Articolul 4 – Drepturile și obligaţiile Liderului de Parteneriat 

1. Liderul de Parteneriat - UAT Județul Galați are dreptul de a încărca dosarul de finanțare 
pentru proiectul «Dezvoltarea infrastructurii medicale a Spitalului Clinic Județean de Urgență 
„Sf. Apostol Andrei” prin dotarea Secției Clinice Neonatologie» pe platforma dedicată 
www.proiecte.pnrr.gov.ro. 
2. Liderul de Parteneriat - UAT Județul Galați este obligat să furnizeze Partenerului - Spitalul 
Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați un exemplar semnat al Acordului.     
3. Liderul de Parteneriat - UAT Județul Galați este obligat să realizeze toate demersurile 
necesare în vederea semnării Hotărârii de aprobare a proiectului, prevăzută în Anexa nr. 11 la 
Ordinul ministrului sănătății nr. 2901/2022 pentru aprobarea Ghidului aferent Investiției 
Specifice I2.3 - Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți, în funcție de specificul acestuia. 
4. Liderul de Parteneriat - UAT Județul Galați este obligat să transmită dosarul de finanțare în 
timp util având în vedere procedura de aprobare a acestuia.  

Articolul 5 – Drepturile și obligaţiile Partenerului  
1. Partenerul - Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați are dreptul de a 
a consulta informațiile și documentele aferente Dosarului de finanțare întocmit de către Liderul 
de parteneriat, precum și stadiul de implementare a Proiectului, în vederea îndeplinirii 
Obiectului prezentului Acord. 
2. Partenerul - Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați este obligat să 
furnizeze informațiile și documentele aferente dosarului de finanțare în conformitate cu Ghidul 
apelului aferent Investiției Specifice I2.3 - Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți și cu 
legislația aplicabilă. 
3. Partenerul - Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați este obligat să 
numească cel puțin un reprezentant în cadrul Unității de implementare și monitorizare a 
proiectului, în conformitate cu prevederile Ghidului aferent Investiției Specifice I2.3 - Secții de 
terapie intensivă pentru nou-născuți.  
4. Partenerul - Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați este obligat să 
se supună și să fie răspunzător de toate drepturile și obligațiile care se nasc ca urmare a 
participării la apelul de proiecte în cadrul Investiției Specifice I2.3 - Secții de terapie intensivă 
pentru nou-născuți. 
 
Articolul 6 – Dispoziții finale  
1. Orice comunicare între Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Acord, trebuie să fie 
transmisă în scris. 
2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul 
primirii. 
3. Comunicările între Părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în 
scris a primirii comunicării. 
 

http://www.proiecte.pnrr.gov.ro/
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Prezentul Acord a fost întocmit ȋn două exemplare originale, din care fiecare Parte a primit un 
exemplar.  
 
 
Pentru Lider de parteneriat –  
UAT Județul Galați 
prin Consiliul Județean Galați 
Semnat ȋn Galați                          
la data de ………..…...............  
Costel FOTEA   
Președinte 
 

Pentru Partener –  
Spitalul Clinic Județean de Urgență 
„Sf. Apostol Andrei” Galați  
Semnat ȋn Galați                           
la data de ………..…...............  
Valentina-Alina DOBREA   
Manager 

 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                           Nr. 2913 din 27.02.2023 
 
 

 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii 

medicale a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” prin dotarea 

Secției Clinice Neonatologie», a parteneriatului și a cheltuielilor legate de proiect 

 
 

Proiectul «Dezvoltarea infrastructurii medicale a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. 
Apostol Andrei” prin dotarea Secției Clinice Neonatologie» 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, Investiția specifică I2.3 - Secții de terapie intensivă pentru 
nou-născuți. 
 
Proiectul are drept obiectiv dotarea Secției Clinice Neonatologie din cadrul Spitalului Clinic 
Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați cu echipamente medicale adecvate 
tratamentului pacientului nou-născut (aparate ventilație mecanică, incubatoare, monitoare 
semne vitale, pompe de perfuzie), precum și cu echipamente medicale destinate 
îmbunătățirii programului de screening (kit pentru screening retinopatia de prematuritate, 
kit screening malformații congenitale cardiace). 
 
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 «Dezvoltarea infrastructurii medicale a Spitalului Clinic Județean de Urgență 
„Sf. Apostol Andrei” prin dotarea Secției Clinice Neonatologie», a parteneriatului 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/                                                                                                                                                                            
1 ex./23.02.2023                                                                                                            Director Executiv – Camelia Epure                                                     



 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                            
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 2913 din 27.02.2023 

 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii 

medicale a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” prin dotarea 
Secției Clinice Neonatologie», a parteneriatului și a cheltuielilor legate de proiect 

 
 

Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, scopul fiind aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii medicale a Spitalului 
Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” prin dotarea Secției Clinice Neonatologie», a 
parteneriatului și a cheltuielilor legate de proiect.  
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază criteriile de eligibilitate specificate în Ghidul 
beneficiarului din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte – Cod 
apel: MS-0023, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta: 12 – Sănătate, 
Investiția: I2 Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.3 - Secții de 
terapie intensivă pentru nou-născuți. 
 
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 «Dezvoltarea infrastructurii 
medicale a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” prin dotarea Secției 
Clinice Neonatologie», a parteneriatului și a cheltuielilor legate de proiect îndeplineşte 
condiţiile de legalitate.  
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Beraru Mariana                                          
1 ex./23.02.2023                                                                                                                       Director Executiv –Camelia Epure 


