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Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 16 din octombrie 2018 

 

HOTĂRÂREA NR. 196 
din 17 octombrie 2018 

 
privind: aprobarea Studiului de oportunitate realizat în cadrul proiectului „Dotarea Ambulatoriului integrat de 

specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva” 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 25.336/16.10.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi;  

 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare Comisiilor de specialitate nr. 2, 3 şi 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Ghidul Solicitantului pentru 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, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de 

sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate, Operațiunea A 

Ambulatorii, Apelul de proiecte cu titlul P.O.R./2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni, Cod apel POR/266/8 din cadrul 

Programului Operațional Regional 2014 — 2020; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi lit. d), alin. (3) lit. d) şi alin. (5) lit. a) pct. 3 din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. unic. Se aprobă Studiul de oportunitate realizat în cadrul proiectului „Dotarea Ambulatoriului integrat 

de specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva”. 
 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   

 
 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  
                    Ionel COCA                                                                                            

  Publicată astăzi, 18 octombrie 2018 
         


