
 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2017 
 

privind: aprobarea Acordului între Spitalul Orãşenesc Tîrgu Bujor şi Judeţul Galaţi prin 
Consiliul Judeţean Galaţi, privind realizarea proiectului „Construire pavilion Pediatrie 
şi modernizare  Spital Orãşenesc Tîrgu Bujor” 
Inițiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7781/21.09.2017 

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistenţă şi protecţie 

socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement, al Comisiei 
de specialitate nr. 5 - juridică, pentru administraţie publică locală, respectare a drepturilor şi 
libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională 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 Judeţean Galaţi;  
          Având în vedere adresa Spitalului Orãşenesc Târgu Bujor  cu nr. 2197/01.09.2017, 
înregistratã la Consiliul Județean Galaţi cu nr. 7781/01.09.2017; 
 Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 51 din 28. 03. 2017 privind 
darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului 
Galaţi cãtre Spitalul Orăşenesc Tîrgu Bujor şi aprobarea contractului de dare în administrare; 
 Având în vedere prevederile capitolului VI – Obligaţiile părţilor, art. 6 – Obligaţiile 
proprietarului, punctul 4 din Contractul de administrare directă nr. 5284/19.06.2017 încheiat 
între Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Spitalul Orãşenesc Tîrgu Bujor; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin (1), lit. b) şi alin. (6) lit. a) 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. (1) Se aprobă Acordul între Spitalul Orãşenesc Tîrgu Bujor şi Judeţul Galaţi prin 
Consiliul Judeţean Galaţi privind realizarea proiectului „Construire pavilion Pediatrie şi 
modernizare  Spital Orãşenesc Tîrgu Bujor”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

(2) Se împuternicește Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu semnarea în numele 
şi pe seama Consilului Judeţean Galaţi a Acordului. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Spitalului Orãşenesc Tîrgu Bujor. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Nedelcu Costel                                                                                                                                                                                                          Director executiv 
20.09..2017                                                                                                                                                                                                             Cristea Constantin 

                                                                       

 
Contrasemnează pentru legalitate 

Secretarul Judeţului, 
Paul Puşcaş          
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ANEXĂ 

 
 

ACORD ÎNTRE SPITALUL ORĂŞENESC TÎRGU BUJOR ŞI JUDEŢUL GALAŢI  
PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI PRIVIND REALIZAREA PROIECTULUI 

„CONSTRUIRE PAVILION PEDIATRIE ŞI MODERNIZARE  SPITAL ORÃŞENESC  
TÎRGU BUJOR” 

 
 
 Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, cod de identificare fiscală (CIF) 
3127476, cu sediul în municipiul Galaţi, str. Eroilor nr. 7, judeţul Galaţi, telefon: 0236302520, 
fax: 0236411099, reprezentat de domnul Costel FOTEA, în calitate de Preşedinte al 
Consiliului Judeţean Galaţi  
şi 

Spitalul Orãşenesc Tîrgu Bujor, cu sediul în municipiul Galaţi, Tîrgu Bujor, str. Eremia 
Grigorescu, nr. 97, judeţul Galaţi, telefon: 0236 340 577, reprezentat de doamna Victoria 
Gheonea, în calitate de Manager,  

 
au convenit încheierea prezentului Acord. 

 
 Cadrul general: 
 
 Prin adresa nr. 2197/01.09.2017, înregistratã la Consiliul Județean Galaţi cu             
nr. 7781/01.09.2017, Spitalul Orãşenesc Tîrgu Bujor și-a exprimat acordul cu privire la 
realizarea, de către Consiliul Județean Galați, a proiectului: „Construire pavilion Pediatrie şi 
modernizare Spital Orãşenesc Tîrgu Bujor”, conform capitolului VI – Obligaţiile părţilor, art. 6 
– Obligaţiile proprietarului, punctul 4 din Contractul de administrare directă nr. 
5284/19.06.2017 încheiat între Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Spitalul 
Orãşenesc Târgu Bujor. 
 Proiectul „Construire pavilion Pediatrie şi modernizare Spital Orãşenesc Tîrgu Bujor” 
se încadrează în Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020, 
Obiectivul tematic 8: Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii - Prioritatea 4.1 – 
Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi a accesului la sănătate. 
 
 Art. 1. - Obiectul prezentului Acord  
 

Prezentul Acord îl reprezintă exprimarea acordului de realizare a proiectului 
„Construire pavilion Pediatrie şi modernizare Spital Orãşenesc Tîrgu Bujor” .  
 
 Art. 2. - Obligaţiile Consiliului Judeţean Galaţi  

 
 Va derula investiţia „Construire pavilion Pediatrie şi modernizare Spital Orãşenesc 

Tîrgu Bujor”.  
 În ceea ce priveşte amplasamentul şi construcţiile existente care fac obiectul 
investiţiei, acestea vor fi preluate din administrarea Spitalului Orãşenesc Tîrgu Bujor în 
administrarea Consiliului Judeţean Galaţi, anterior emiterii ordinului de începere a lucrărilor, 
pe baza unui proces-verbal de predare-primire distinct. 
 
 Art. 3. - Obligaţiile Spitalului Orãşenesc Tîrgu Bujor 
 

Spitalul Orãşenesc Tîrgu Bujor va permite accesul constructorului şi aparatului de 
specialitate, care va urmãri derularea lucrărilor în imobilele respective în conformitate cu 
regulamentul de ordine interioarã. 
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 Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Spitalul Orãşenesc Tîrgu Bujor va pune la dispoziţia 
Consiliului Judeţean Galaţi informaţii, documente şi spaţii necesare derulării în bune condiţii 
a investiţiei. 
           Va prelua spre exploatare lucrările de investiții realizate în cadrul proiectului, în 
codiţiile prevãzute de lege. 
 
 Art. 4. - Termene 
 
 Prezentul Acord se încheie pe durata derulării proiectului „Construire pavilion Pediatrie 
şi modernizare Spital Orãşenesc Tîrgu Bujor”.  
 Prezentul acord s-a semnat azi ............................... , în două exemplare originale, câte 
unul pentru fiecare în parte. 
  
 
 
 
 
 Unitatea Administrativ-Teritorială  Spitalul Orãşenesc Tîrgu Bujor  
 
     Judeţul Galaţi 
 
      Consiliul Județean Galați 
    
      Preşedinte,              Manager, 

 
    Costel FOTEA                                              Victoria Gheonea                        
 
 

                                                                       
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 7781/21.09.2017 
 

 

                                   
EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Acordului 
între Spitalul Orãşenesc Tîrgu Bujor  şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi 

privind realizarea proiectului „Construire pavilion Pediatrie şi modernizare  Spital 
Orãşenesc Tîrgu Bujor”  

 
 
 

Iniţierea acestui proiect de hotărâre a fost determinată de necesitatea aprobării 

Acordului între Spitalul Orãşenesc Tîrgu Bujor şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi 

privind realizarea proiectului „Construire pavilion Pediatrie şi modernizare Spital Orãşenesc 

Tîrgu Bujor” .  

În Programul de dezvoltare a judeţului Galaţi 2016-2021, unul dintre obiectivele 

strategice se referă la dezvoltarea serviciilor medicale prin accesarea de fonduri structurale. 

Proiectul „Construire pavilion Pediatrie şi modernizare Spital Orãşenesc Tîrgu Bujor” 

se încadrează în Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020, 

Obiectivul tematic 8: „Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii” - Prioritatea 4.1 

– Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi a accesului la sănătate.  

Prin adresa nr. 2197/01.09.2017, înregistratã la Consiliul Județean Galaţi cu             

nr. 7781/01.09.2017, Spitalul Orãşenesc Tîrgu Bujor și-a exprimat acordul cu privire la 

realizarea, de către Consiliul Județean Galați, a acestui proiect. 

Faţă de cele menţionate, solicităm raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 4 

pentru asistență şi protecţie socială, învățământ, sănătate, cultură, activități 

ştiinţifice, sportive şi de agrement, al Comisiei de specialitate nr. 5 - juridică, pentru 

administrație publică locală, de respectarea drepturilor şi libertăților cetățenești, de cooperare 

interinstituțională 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, precum şi supunerea spre aprobare de către Consiliul Judeţean Galaţi a 

proiectului de hotărâre anexat. 

 
 
 
             
 

PREŞEDINTE, 
 

COSTEL FOTEA  



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 7781/21.09.2017 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Acordului 
între Spitalul Orãşenesc Tîrgu Bujor şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi 
privind realizarea proiectului „Construire pavilion Pediatrie şi modernizare  Spital 

Orãşenesc Tîrgu Bujor” 
 

   Prin expunerea de motive, iniţiatorul propune spre adoptare proiectul de hotărâre a 
Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Acordului între Spitalul Orãşenesc Tîrgu 
Bujor şi Judeţul Galati prin Consiliul Judeţean Galaţi privind realizarea proiectului 
„Construire pavilion Pediatrie şi modernizare Spital Orãşenesc Tîrgu Bujor”. 
 Proiectul „Construire pavilion Pediatrie şi modernizare Spital Orãşenesc Tîrgu 
Bujor” se încadrează în Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 
2014-2020, Obiectivul tematic 8: „Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii” - 
Prioritatea 4.1 – Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi a accesului la 
sănătate. 

Prin adresa nr. 2197/01.09.2017, înregistratã la Consiliul Județean Galaţi cu             
nr. 7781/01.09.2017, Spitalul Orãşenesc Tîrgu Bujor și-a exprimat acordul cu privire la 
realizarea, de către Consiliul Județean Galați, a acestui proiect. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 
- prevederile capitolului VI – Obligaţiile părţilor, art. 6 – Obligaţiile proprietarului, 

punctul 4 din Contractul de administrare directă nr. 5284/19.06.2017 încheiat între Judeţul 
Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Spitalul Orãşenesc Tîrgu Bujor, conform cărora 
„Consiliul Judeţean Galaţi poate realiza investiţii directe în baza unui acord între proprietar 
şi administrator. Investiţiile vor fi urmărite de către serviciile specializate din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi. prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) 
[„Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: b) atribuţii 
privind dezvoltarea economico-socială a judeţului”], alin. (6) lit. a) şi ale art. 97 alin. (1) din 
Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare [„În exercitarea atribuţiilor ce îi revin consiliul judeţean adoptă 
hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau 
regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate”]. 

În concluzie, considerăm că proiectul de hotărâre astfel inițiat îndeplineşte condiţiile 
legale și poate fi adoptat în şedinţa în plen a Consiliului Judeţean Galaţi în forma prezentă. 
 
 

DIRECŢIA PATRIMONIU                                    DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                                                          Constantin Cristea 
 

DIRECŢIA ECONOMIE                                      DIRECTOR EXECUTIV, 
ŞI FINANŢE                                                                Stoica George 

 
DIRECŢIA DE DEZVOLTARE                             DIRECTOR EXECUTIV, 
REGIONALĂ                                                              Epure Camelia 

 
DIRECŢIA ARHITECT ŞEF                                DIRECTOR EXECUTIV, 

                                                                                          Mărioara Dumitrescu     

 
SERVICIUL CONTENCIOS                                         Şef serviciu                        

   ŞI PROBLEME JURIDICE                                        Andrei Mişurnov 
                                                                                                                                             


