
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 172 

din 24 august 2017 
 

privind: aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului Galaţi pentru 
trecerea suprafeței de teren de 706,86 m2 din domeniul public al municipiului Galaţi în 
domeniul public al judeţului Galaţi și administrarea Consiliului Județean Galați 

Iniţiator:COSTEL FOTEA, Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7324/19.08.2017 

 Consiliul Judeţului Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
           Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţului Galaţi; 
           Având în vedere raportul de avizare al Comisiilor de specialitate nr. 1 pentru buget – 
finanţe, strategii, studii şi prognoză economico – socială, al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru 
asistență și protecție socială, învățământ, sănătate, cultură, activități științifice, sportive şi de 
agrement şi al Comisiei de specialitate nr. 6 de analiză privind administrarea şi gestionarea 
patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură 
ale Consiliului Judeţului Galaţi; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), c) şi e) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

           

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

           Art.1. Se aprobă solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galaţi pentru 
trecerea din domeniul public al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi și 
administrarea Consiliului Județean Galați a suprafeței de teren de 706,86 m2 pentru „Extindere, 
modernizare și dotare a Unității Primiri Urgențe. Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf.  
Apostol Andrei” Galați”, LOT 1- 403,02 m2 si LOT 2-303,84 m2 ,conform anexei 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica: Direcţiei Patrimoniu și Direcției Arhitect Şef din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi, Spitalului Clinic Județean de 
Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați, precum şi Consiliului Local al municipiului Galaţi. 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel FOTEA 

 
Contrasemnează pentru legalitate                                                                                               
          Secretarul Judeţului                                                            
                Paul Puşcaş 

 

                          
                                                                                                             
Nedelcu Costel/1 ex./17.08.2017                                                                                                                                                                                                            Dir. Ex.: Cristea Constantin 
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Anexa 

 
Datele  de identificare 

 
 

ale terenului în suprafață de 706,86 m2 care trece din domeniul public al municipiului Galaţi în 
domeniul public al judeţului Galaţi și administrarea administrarea Consiliului Județean pentru 

Extindere, modernizare și dotare a Unității Primiri Urgențe. Spitalul Clinic Județean de Urgență 
„Sf. Apostol Andrei” Galați” 

 
- Terenul este situat în intravilanul municipiului Galați, str. Brăilei nr. 177 
 

 

 


