
 

 

 
 

HOTĂRÂREA  Nr. _______ 

din __________________ 2018 

 
privind: alipirea unor terenuri în vederea implementării proiectului „Extindere, modernizare 
și dotare a Unității de Primiri Urgențe – Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol 
Andrei” Galați” 
Iniţiatori : Costel Fotea – Președintele Consiliul Județean Galați  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3514/28.03. 2018 

 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 buget-finanţe, 
strategii, studii şi prognoză economico-socială 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 nr. 6638/28.03.2018 a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. 
Apostol Andrei” Galați, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 3514/27.03.2018; 

Având în vedere prevederile art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. c)  din Legea nr. 215/2001 privind 
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
                                                         

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

  Art.1 Se dezmembrează terenul în suprafață totală de 72.282 m2, aflat în domeniul public 
al judeţului Galaţi şi administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” 
Galați înscris în cartea funciară cu nr. cadastral 125050, în 2 loturi:  

- Lot 1 – teren în suprafață de 71.594 m2; 
- Lot 2 – teren în suprafață de 688 m2, corespunzător construcției C3-UPU. 

Art.2 (1) Se alipește terenul în suprafață de 688 m2 – Lot 2 cu următoarele terenuri:  
- teren în suprafață de 304 m2 – aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea 
Consiliului Judeţean Galaţi, înscris în cartea funciară 125264; 
- teren în suprafață de 403 m2 – aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea 
Consiliului Judeţean Galaţi, înscris în cartea funciară 125362; 
- teren în suprafață de 40 m2 – aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea 
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, înscris în cartea funciară 
121578. 

(2) Terenurile în suprafață de 688 m2 și 40 m2 se trec din administrarea Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi în administrarea Consiliului Județean Galați. 

(3) Terenul rezultat prin alipire, în suprafață totală de 1435 m2, aflat în domeniul public al 
judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi, se înscrie în cartea funciară 125050-
C3-UPU. 

Art.4 Începând cu data prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea 
Consiliului Județean Galați nr. 95/27.08.2015 privind darea în administrarea Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi a unui teren în suprafaţă de 40 mp, teren aflat în 
domeniul public al judeţului Galaţi, în vederea finalizării lucrărilor la obiectivul de investiţii 
„Modernizare serviciu UPU- SMURD”. 

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Clinic Județean de Urgenţă „Sf. Apostol 
Andrei” Galaţi. 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
Contrasemnează pentru legalitate: 
         Secretarul Judeţului, 
                Paul Puşcaş 
                                                                                                                                                                             Dir. Ex.: Cristea Constantin 
   Nedelcu Costel/1 ex./26.03.2018  



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 3514 din 28.03.2018 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galați privind alipirea unor terenuri în 

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

 
 

 
 

În vederea creşterii calităţii actului medical şi a confortului pacienţilor în cadrul Unității de 

Primire Urgență din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați, este 

necesară extinderea UPU prin construirea unor spatii noi lângă actualul amplasament al Unităţii, 

a reconfigurării circuitelor pentru a se evita aglomeraţia care apare în prezent din cauza 

suprapunerii pacienţilor care vin cu salvarea cu cei care vin din ambulatoriu și a dotării unităţii cu 

echipamente moderne - aparatură medicală și mobilier medical. 

În vederea realizării obiectivelor de mai sus și pentru reglementarea juridică a situației 

terenurilor aferente construcției UPU, este necesară dezmembrarea unui teren în suprafață de 

688 m2 din terenul de 72.282 m2, teren aflat în administrarea Spitalului Clinic Județean de 

Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați și alipirea acestuia cu terenurile în suprafață de 304 m2, 403 

m2, terenuri aflate în administrarea Consiliului Județean Galați și cu terenul de 40 m2, teren aflat 

în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați. Terenul 

rezultat, în suprafață de 1435 m2, se va înscrie în cartea funciară 125050-C3-UPU unde în 

prezent figurează ca intabulat doar clădirea aferentă corpului C3 - UPU. 

Faţă de cele menţionate, solicităm raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 

buget-finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială 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, precum şi 

supunerea spre aprobare de către Consiliul Judeţean Galaţi a proiectului de hotărâre anexat. 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea                                                                                                                                                                                                          
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 3514/28.03.2018 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galați privind alipirea unor terenuri în 

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

 

 
 

Prin expunerea de motive, iniţiatorul – COSTEL FOTEA, preşedintele Consiliului 
Judeţean Galaţi, propune spre adoptare proiectul de hotărâre privind alipirea unor 
terenuri în vederea implementării proiectului „Extindere, modernizare și dotare a Unității 
de Primiri Urgențe – Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați”. 

Proiectul de hotărâre respectă prevederile art. 867 alin. (1) [„Dreptul de administrare 
se constituie prin hotărâre a Guvernului, a consiliului județean sau, după caz, a 
consiliului local”] din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, ale art. 91 alin. (1) lit. c) [„Consiliul judeţean îndeplineşte 
următoarele categorii principale de atribuţii: c) atribuţii privind gestionarea patrimoniului 
judeţului”] şi ale art. 97 alin. (1) [„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”] din 
Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

În concluzie, proiectul de hotărâre astfel inițiat întrunește condițiile de legalitate și 
poate fi supus dezbaterii ședinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
 

DIRECŢIA PATRIMONIU                                   DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                                                   Constantin Cristea 
 
 

DIRECŢIA ECONOMIE                                      DIRECTOR EXECUTIV, 
ŞI FINANŢE                                                            George Stoica 

 
 

DIRECŢIA DE DEZVOLTARE                             DIRECTOR EXECUTIV, 
REGIONALĂ                                                            Camelia Epure 

 
 
 

DIRECTIA ARHITECT ŞEF                                       ARHITECT ŞEF, 
                                                                               Mărioara Dumitrescu  
 
 

SERVICIUL CONTENCIOS ŞI                                  ȘEF SERVICIU, 
PROBLEME JURIDICE                                           Andrei Mișurnov 

 


