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lnitiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaga, Pregedintele Consiliului Jude
Numerul de inreqistrare si data depunerii proiectului: : lt' I :' "

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

al Consiliului Judetului Galati;
Avand in vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finante,

strategii, studii Si prognoz5 economico-sociala $i al Comisiei de specialitate nr.6 de analize
privind administrarea 9i gestionarea patrimoniului, investitii, lucrdri publice gi de refacere a
monumentelor istorice gi de arhitectu16:

Avend in vedere adresa lnstitutiei Prefectului judetul calati N. 25'15120.03.2O14,
inregistratS la Consiliul Judetului Galati cu n.2894124.O3.2014

Avand in vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatdtii, cu
modificarile gi completerile ulterioare;

Avand in vedere prevederile art. 860 din Legea ff. 28712009 privind Codul Civit;
Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului ff. 25512014 privind desemnarea

Spitalului Clinic Jude[ean de Urgenti ,,Sf. Apostol Andrei" Galati Si a Spitalului Clinic Judetean
de Urgenle Cluj-Napoca ca operatori medicali ai unor elicoptere aflate in administrarea
lnspectoratului General de Aviatie din subordinea Ministerului Afacerilor lnternei

Avand in vedere prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr.2't3lj998 privind bunurite
proprietate publice, cu modificirile gi completirile ulterioare;

Avand in vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) $i c) din Legea nr. 21512001 privind
administratia publice localS, republicate, cu modificirile $i completerile ulterioare;

ln temeiul art 97 alrn. (1) din Legea N.21512001 privind administralia pubticS locald,
republicati, cu modiflcerile 9i completarile ulterioare,

HorARAgrr:
Art,l. (1)Se aprobe solicitarea adresate Guvernului Romaniei de trecere a unui imobil

(teren) din domeniul public al statului gi din administrarea l\4inisterului Afacerilor lnterne ?n
domeniul public aljudetului calali Si in administrarea Consiliului Judetului Galati.

(2) Datele de identificare ale imobilului prevezut la alin. (1) sunt cuprinse in anexa ce
face parte integrantS din prezenta hoErare.

(3) lmobilul care face obiectul transferului va avea ca destinatie realizarea unui heliport
Si a unui hangar pentru un elicopter echipat medical, aflat in administrarea lnspectoratului
General de Aviatie din subordinea lvlinisterului Afacerilor lnterne, pus la dispozilie operatorului
medical Spitalul Clinic Judetean de Urgenle ,Sf. Apostot Andrei" Galati prin unitatea de primiri
urgenle UPU-SMURD.

AILX Se aprobd solicitarea adresate Guvernului Romaniei de instituire a dreptului de
servitute asupra cdilor de acces pentru imobilul precizat la art. 1 din prezenta hotdrare.
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Art.3. Prezenta hotarare se va comunica Directiei Patrimoniu, Directiei Economie gi
Finante, Directiei Arhitect $ef, Compartimentului de tehnici administrativa Si monitorul oficial
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judelului Galati, Primeriei N4unicipiului Galati,
precum 9i lnspectoratului Judelean al Polilieide Frontiere Galati.
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