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Consiliul Judelului Galali;
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;
Avdnd in vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 de bugelfinante,

strategii, studii gi prognozi economico-sociald gi al Comisiei de specialitate nr.6 de analiz5
privind administrarea gi gestionarea patrimoniului, investitii, lucrdri publice 9i de refacere a
monumentelor istorice gi de arhitecturd;

Avdnd in vedere adresa lnstitutiei Prefectului judetul Galati nr. 251512O.03.2014,
inregistrati la Consiliul Jude[ului Galati cu nr.2894124.03.20'14;

Avdnd in vedere prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sdndtS[ii, cu
modificirile gi completirile ulterioare;

Avdnd in vedere prevederile art. 860 din Legea nr.28712009 privind Codul Civil;
Avdnd in vedere prevederile Hotirdrii Guvernului nr. 25512014 privind desemnarea

Spitalului Clinic Judetean de Urgentd ,,Sf. Apostol Andrei" Galati 9i a Spitalului Clinic Judelean
de Urgenti Cluj-Napoca ca operatori medicali ai unor elicoptere aflate in administrarea
lnspectoratului General de Aviatie din subordinea Ministerului Afacerilor lnterne;

Av6nd in vedere adresa nr. 1 059249/06 .05 .2014 a lnspectoratului Teritorial al Politiei de
Frontierd lasi - Serviciul Teritorial al Politiei de Frontierd Galati, inregistratd la Consiliul
Judelului Galali nr. 2894108.05.201 4:

AvAnd in vedere adresa nr. 958504/12.05.2014 a lnspectoratului Teritorial al Politiei de
Frontierd lasi, inregistratd la Consiliul Judelului Galati nr. 2894112.05.2014;

AvAnd in vedere adresa nr D5/S1/5l/337263112.05.2014 a lnspectoratului General al
Politiei de Frontieri, inregistratd la Consiliul Judetului Galali nr.4506/15.05.2014;

Avind in vedere prevederile art.9 alin. (1) din Legea nr. 213l1998 privind bunurile
proprietate publici, cu modificirile gi completdrile ulterioare;

Av6nd in vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) 9i c) din Legea nr. 21512001 privind
administratia publicd locali, republicati, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

in temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 21512001 privind administralia publicd locald,
republicati, cu modificerile 9i completdrile ulterioare,

HorAnAgrE:
Art.l. Hotirarea Consiliului Judelului Galati nr. 58129.O4.2O14 privind solicitarea

adresati Guvernului Romdniei de trecere a unui imobil (teren) din domeniul public al statului gi
din administrarea Ministerului Afacerilor lnterne in domeniul public al judetului Galati 9i in
administrarea Consiliului Judelului Galati se modificd dupe cum urmeazd:
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1. Anexa se modificd gi se inlocuiegte cu anexa care face parte integranta din prezenta
hotirere.

2. La ail. 1 se introduce alin. (4) cu urmdtorul continut: ,,Pista betonatd, existentd in
zone, se va folosi pentru aterizarea $i decolarea elicopteruluf'.

3. La art. 2 se introduce alin. (2) cu urmetorul conlinut: ,,Folosirea cdilor de acces la
imobil (teren) se va face ca urmare a protocolului incheiat intre Consiliul Judetutui
Galali Si lnspectoratul Teritorial al Politiei de Frontierd lasi - Serviciul Teritorial at
Politiei de Frontierd Galal'.

Art.ll. Prezenta hotdrAre se va comunica Directiei Patrimoniu, Direcliei Economie gi
Finanle, Directiei Arhitect $ef, Compartimentului de tehnici administrativd gi monitorul oficial
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judelului Galali, Primiriei Municipiului Galali,
precum gi lnspectoratului Teritorial al Politiei de Frontieri lasi -
Frontieri Galati.
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ANEXA

Datele de identificare parfinind domeniului public al statului gi aflat in administrarea
Ministerului Afacerilor terne care se transmite in domeniul public al jude(ului Galafi qi in

administrarea Consiliului Judefului Gala(i

Imobilul (teren) se afl5 situat in intravilanul municipiului Galafi, str. Dunirea nr. 63

Suprafa(i zoni propusi statie de combustibil = 200,00 m2
Suprafa(i zonl propusi hangar : 32,t.00 m2
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