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iili, ii ao.Zriut putiti| at iud;tutui Gatati a imobitutui in care funclioneazd

Drivind: acceptarea transferului managementului asistenfei .medicale 
pentru

8fi6fu oraqir""c Tirgu Buior, de la consiliut Local al ora|ului Tirgu Buior la..iiiiitiut 
.tui"lutui Galili, pricum 9i a trecerii din domeniu-l pu-blic al oragul-ui Tirgu

lnitiator: Nicolae
Numirul de in

Dobrovici-Bacalbaga, Pregedintele Consiliului Judetului Galali
istrare si data depunerii proiectului: 1if'\ /--l:_!llj-l

Consiliul Judetului Galati;
Avand in vedere expunerea de motive a initiatorului;
Avand in vedere raportul de specialitate comun al direcliilor din aparatul de

soecialitate al Consiliului Judetului Galali:
Avand in vedere raportul de avizate al Comisiei de specialitate nr' 1 de buget-

flnante, strategii, studii gi prognozd economico-sociala, al comisiei de specialitate nr' 4

oentru asisten-ta si protLctie lociale, invdpmant, sen6tate, cultur', activita,t $tiinlifice'
soortive si de aorement si al Comisiei de specialitate nr' 6 de analizd privind

idministrarea qi giestionarei patrimoniului, investitii' lucriri publice 9i de refacere a

monumentelor istorice gi de arhitecture;
Av6nd in vedere Holararea Consiliului Local al oralului Tirgu Bujor nr' 71 din

13j22013 privind aprobarea trecerii din proprietatea publica a oralului Tirgu Bujor 9i

"Orini"ttut"! 
Consiliului Local al oragului Tirgu Bujor in proprietatea publice a judetului

Galati siin administrarea Consiliului Judetutui Galati a Spitalului Or6genesc Tirgu Bujor;
' Avdnd in vedere prevederile arr. 22 1 din Ordonanta de Urgenti a Guvernului nr'

162/2008 privind transferul ansamblului de atribulii 9i competenle exercitate de Ministerul

SanAtdtii ;atre autoritatile administraliei publice locale, cu modificerile 9i completdrile

ulterioare;
AvAnd in vedere prevederile din Legea ff 21311998 privind bunurile proprietate

publica, cu modificirile 9i completArile ulterioare;' Avand in vedere prevederile art. 91 atin (1) lit. b) 9i c) 9i f) din Legea nr' 2151200'1

privind administratia publica locala, republicata, cu modificdrile 9i completarile ulterioare:
' -in 

temeiut 
'art. 9Z atin. (1) din Legea ff. 21512001 privind administratia publica

locale, republicate, cu modificarile Si completarile ulterioare,

HOTARA$rn:

AIIL Se accepte transferul managementului asistentei medicale pentru Spitalul

oragen-esc l-iigu Bujoi, de ta consiliul Local al oragului Tirgu Bujor Ia Consiliul Judetului

Galati.

AIla Se aproba trecerea din domeniul public al ora$ului Tirg-u Bujor in domeniul

puOtic iFuOetutui balati a imobilului in care functioneaza Spitalul Orelenesc Tirgu Buior'

avAnd daiele de identificare prevezute in anexa la prezenta hoterare'

Ng!!. Predarea preluarea imobilului (cl6diri 9i teren aferent) se va efectua in

termenE30 de zile de la data adopterii prezentei hotdrari'

din
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AILL Predarea activelor financiar-contabile gi a statelor de functii se va efectua in
termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a Hotararii de Guvern privind aprobarea
transferului managementului asistentei medicale penlru Spitalul Ordgenesc Tirgu Bujor,
de la Consiliul Local al oragului Tirgu Bujor la Consiliul Judetutui Galati.

4E!1 Prezenta hotdrare se va comunica Directiei patrimoniu, Directiei de
Economie Qi Finante, Compartamentului de sAnitate si inva_temant special, Serviciului de
management al resurselor umane, sanatate gi securitate in muncd si asigurarea calitdtii 9i
Compartimentului tehnicd administrative gi Monitor Oficial din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judetului Galati, Spitalului Ordsenesc Tirgu Bujor precum gi
Consliului Local al orasului Tirgu Bujor.

Contrasemneazi pe44!egdi!48
Secretarul Judefului

Paul Pugcag
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- imobil spital - suprafata construita = 2.669 m,- teren aferent = 21.208 m,- valoare de inventar = 1.565.390.30 lei

invelitoare din tabld zincate si tip tigld LINDAB, iluminat, inc5lzire mixte, atimentare cuapa, canalrzare
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