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Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 4 din februarie 2022 

HOTĂRÂREA NR. 33 

din 3 februarie 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, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.785/02.02.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere prevederile Hotărârii 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 dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 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 Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Articol unic. 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 parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                         Publicată astăzi, 4 februarie 2022 
 

ANEXĂ 

 
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 m.p.; 
- regim de înălțime: D+P+5E+E tehnic; 
- suprafața construită clădire propusă: 6.750,30 m.p.; 
- suprafața construită desfășurată clădire propusă: 36.064,65 m.p.; 
- suprafața construită totală: 21.486 m.p.;  
- suprafața construită desfășurată totală: 96.676,65 m.p.; 
- 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). 
 


