
 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2018 
 
privind: predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin 
Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. a amplasamentului (clădire și teren 
aferent) din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi  
pentru realizarea obiectivului de investiţii „Consolidare Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi”    
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 6517/22.06.2018 

 

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. 1 de buget-finanţe, strategii, studii,   

şi prognoză economico-socială, al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistenţă şi protecţie 
socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, 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 Judeţean Galaţi;  

 Având în vedere prevederile art. 874 – 875 din Legea 287/2009 privind Codul Civil; 
 Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1), coroborat cu prevederile Anexei 3 (art. 1 

alin. (1), alin. 2 lit. g), art. 2 alin. (1) lit. g), art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (1), art. 7 alin. (1), art.12 
şi art. 13) din Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de 
Investiţii „C.N.I.” S.A., cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin (1) lit. c), al alin. (5) lit. a) punctul 3 şi al alin. 
(6) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile 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 predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. a amplasamentului (clădire și 
teren aferent) din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, 
înscris în Cartea Funciară nr. 126335, clădire și teren aflate în inventarul domeniului public al 
Judeţului Galaţi, libere de orice sarcini, pe perioada realizării obiectivului de investiţii 
„Consolidare Spital Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi”. 
          (2) Datele de identificare ale amplasamentului sunt prevăzute în Anexa I ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
            

Art.2. (1) Se va proceda la predarea amplasamentului (clădire și teren aferent) 
prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre, către Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., semnând în acest 
sens protocolul al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 32 la Ordonanţa Guvernului nr. 
25/26.07.2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” S.A., cu 
modificările şi completările ulterioare, iar după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, îl 
va primi de la aceeaşi autoritate, semnând în acest sens protocolul, al cărui model este 
prevăzut în Anexa nr. 33 la actul normativ anterior indicat . 
           (2) Se aprobă modelul de Protocol de predare-primire conform Anexei II la prezenta 
hotărâre.  
 

Art.3. Consiliul Judeţean Galaţi va asigura finanţarea pentru: 
a) întreţinerea şi exploatarea obiectivului de investiţie. 
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Art.4. Prin Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” vor fi asigurate, în 

condiţiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de 
şantier libere de orice sarcini. 

 
Art.5. Amplasamentul ce face obiectul predării către Compania Naţională de Investiţii 

„C.N.I.” S.A. este un amplasament viabilizat. 
 
Art.6. Consiliul Judeţean Galaţi va menţine destinaţia obiectivului realizat şi va asigura 

întreţinerea acestuia pe o perioadă de minim 15 ani. 
 
Art.7. Prezenta hotărâre va fi comunicată  Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” 

S.A.  
 
   

P R E Ş E D I N T E,  

COSTEL FOTEA 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director executiv/ 
Constantin Cristea 

Nedelcu Costel/1 ex/19.06.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş          
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Anexa I 
Date de identificare 

 
amplasament (clădire și teren aferent) pentru realizarea obiectivului de investiţii  

„Consolidare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi” 
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ANEXA II  

PROTOCOL 
 

        Beneficiar 

............................................ 

Nr. ....../................ 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Nr. ....../................ 

prin 

Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - 
S.A. 

Nr. ....../................ 

încheiat astăzi ................ 
 
1.Beneficiarul, ...................., cu sediul în ................, reprezentat prin .............., în calitate de 
predător, 
 
și 
 
2.Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu sediul în municipiul Bucureşti, 
str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, sectorul 5, prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - 
S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Naţiunile Unite nr. 9, bloc 107, sectorul 5, în 
calitate de primitor, 
 
în baza ........., .......... nr. ...../.........., am procedat la predarea-primirea unui nr. de ......... 
amplasamente, în suprafaţă totală de ......... m2, identificate potrivit Cărţii funciare nr. ........, 
nr. topo ........., în scopul ............, după cum urmează: 
 

Nr. 
crt. 

Amplasamentul Suprafaţa (m2) Categoria de folosinţă 

        

        

        

  TOTAL:     

Prezentul protocol a fost încheiat în 3 exemplare cu valoare juridică egală, câte un exemplar 
pentru fiecare parte. 

Am predat. Am primit. 

Beneficiar, 

.......................... 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Ministrul dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, 

....................... 

Conducătorul unităţii, 

..................... 

Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - 
S.A. 

Director general, 

.......................... 

 



 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 6517 din 22.06.2018               

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind predarea către 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională 

de Investiţii „C.N.I.” S.A. a amplasamentului (clădire și teren aferent) din cadrul 
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi  pentru realizarea 

obiectivului de investiţii „Consolidare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 
Apostol Andrei” Galaţi” 

 
 
 

Consolidarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi face 
parte dintr-un amplu proiect de creştere a eficienţei energetice a spitalului, în valoare 
totală de 69.266.507 lei, pe care Consiliul Judeţean Galaţi a reuşit să-l câştige. Proiectul 
vizează consolidarea şi creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Judeţean.  

Din suma totală, 41.443.352 lei reprezintă componenta eligibilă, finanțată prin 
Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon pentru activitățile eligibile, iar 27.783.155 lei 
reprezintă componenta neeligibilă, finanțată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice prin Compania Națională de Investiții. Cofinanţarea Consiliului 
Judeţean Galați este de 1.385.330 lei. 

Astfel, lucrările de consolidare vor fi finanţate de Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice şi executate de S.C. EUROMATERIA S.R.L. București.  

Pentru începerea lucrărilor la obiectivul de investiţii „Consolidare Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi” trebuie predat, către Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii 
„C.N.I.” S.A.,  amplasamentul (clădire și teren aferent) din cadrul Spitalului Clinic Judeţean 
de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi. 

După lucrările de consolidare, va urma efectuarea de lucrări pentru înlocuirea 
tuturor instalaţiilor, a conductelor de fluide menajere şi medicale, inclusiv a celor de la 
subsol, schimbarea lifturilor şi a tâmplăriei, precum şi dotarea tuturor saloanelor şi a sălilor 
de operaţii cu sisteme de climatizare la cele mai înalte standarde.  

Pentru creşterea eficienţei energetice se va folosi tehnologie de ultimă oră pentru 
exteriorul clădirii, investiţii care să asigure, ulterior, scăderea consumului de energie şi 
resurse, precum şi creşterea gradului de confort pentru pacienţi şi angajaţi. 

Faţă de cele menţionate, solicit raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 
buget-finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială, al Comisiei de specialitate 
nr. 4 pentru asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, 
sportive şi de agrement şi al Comisiei de specialitate nr. 6 de analiză privind administrarea 
şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice si de refacere a monumentelor 
istorice şi de arhitectură. 

În baza considerentelor mai sus expuse, supun spre dezbatere şedinţei în plen a 

Consiliului Judeţean Galaţi  proiectul de hotărâre anexat. 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel   FOTEA 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN  GALAŢI 
Nr. 6517/22.06.2018 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
  

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind predarea către 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania 

Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. a amplasamentului (clădire și teren aferent) 
din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi  

pentru realizarea obiectivului de investiţii „Consolidare Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi” 

 
 

Prin expunerea de motive, iniţiatorul – Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, 
domnul Costel Fotea propune spre aprobare proiectul de hotărâre privind predarea 
către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania 
Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. a amplasamentului (clădire și teren aferent) din 
cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi  pentru 
realizarea obiectivului de investiţii „Consolidare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 
Apostol Andrei” Galaţi”. 

În vederea începerii lucrărilor de consolidare a Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”, ce vor fi executate de S.C. EUROMATERIA S.R.L. 
București şi finanţate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, este 
necesară predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin 
Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. a amplasamentului (clădire și teren aferent) 
din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi  pentru 
realizarea obiectivului de investiţii „Consolidare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 
Apostol Andrei” Galaţi”. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 

- prevederile art. 874 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu 

modificările şi completările ulterioare [„Dreptul de folosinţă asupra bunurilor 

proprietate publică se acordă, cu titlu gratuit, pe termen limitat, în favoarea 

instituţiilor de utilitate publică”]; 

- prevederile art. 875 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu 

modificările şi completările ulterioare [„Apărarea în justiţie a dreptului de folosinţă 

cu titlu gratuit revine titularului dreptului”]; 

- prevederile art. 5 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 25/26.07.2001 privind 
înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” S.A., cu modificările şi 
completările ulterioare [„C.N.I. realizează programe de investiţii în cadrul 
«Programului naţional de construcţii de interes public sau social», prevăzut în 
anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă, precum şi 
programe proprii de investiţii”]; 

- prevederile Anexei 3, art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 25/26.07.2001 
privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” S.A., cu modificările 
şi completările ulterioare [„Programul naţional de construcţii de interes public sau 
social, denumit în continuare program, se realizează de către Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de 
Investiţii „C.N.I.” - S.A., societate pe acţiuni aflată sub autoritatea Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, potrivit obiectului său de activitate 
şi cu atribuţiile stabilite conform prevederilor legale în vigoare. Realizarea 



obiectivelor de investiţii de natura celor care se execută în cadrul Programului 
naţional de construcţii de interes public sau social este facultativă”]; 

- prevederile Anexei 3, art. 1 alin. (2) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 
25/26.07.2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” S.A., 
cu modificările şi completările ulterioare [„În sensul prezentului program, 
expresiile şi termenii de mai jos semnifică după cum urmează: g) unităţi sanitare: 
spitale/dispensare medicale şi/sau alte unităţi sanitare în care funcţionează 
cabinete medicale”]; 

- prevederile Anexei 3, art. 2 alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 
25/26.07.2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” S.A., 
cu modificările şi completările ulterioare [„Programul prevăzut la art. 1 este 
compus din următoarele subprograme: g) Subprogramul „Unităţi sanitare din 
mediul urban””]; 

- prevederile Anexei 3, art. 3 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 25/26.07.2001 

privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” S.A., cu modificările 

şi completările ulterioare [„În cadrul subprogramelor prevăzute la art. 2 alin. (1) 

lit. a)-h), precum şi pentru obiectivele prevăzute la alin. (2) se pot finanţa 

următoarele categorii de servicii şi lucrări: expertizare tehnică/expertizare 

energetică/proiectare/construcţii 

noi/reabilitare/consolidare/extindere/modernizare/finalizare structuri începute cu 

aceeaşi destinaţie/dotare”]; 

- prevederile Anexei 3, art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 25/26.07.2001 

privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” S.A., cu modificările 

şi completările ulterioare [„Amplasamentele destinate construcţiilor care se 

realizează în cadrul subprogramelor se predau de către beneficiari pe perioada 

realizării investiţiei, pe bază de protocol, libere de orice sarcini, Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, care va realiza investiţia prin 

Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A.”]; 

- prevederile Anexei 3, art. 7 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 25/26.07.2001 

privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” S.A., cu modificările 

şi completările ulterioare [„Pentru obiectivele de investiţii propuse a fi finanţate în 

cadrul programului, beneficiarii predau amplasamentele conform protocolului 

prevăzut în anexa nr. 32. Acestea sunt preluate pe durata de realizare a 

investiţiei, după aprobarea listei obiectivelor de investiţii de către Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi obţinerea surselor de finanţare, 

în condiţiile legii”]; 

- prevederile Anexei 3, art. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 25/26.07.2001 privind 

înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” S.A., cu modificările şi 

completările ulterioare [„După efectuarea recepţiei, la terminarea lucrărilor, 

Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A., prin Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice, va preda cu titlu gratuit beneficiarului, pe 

bază de protocol, conform modelului din anexa nr. 33, amplasamentul împreună 

cu obiectivul de investiţii realizat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare”]; 

- prevederile Anexei 3, art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 25/26.07.2001 privind 

înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” S.A., cu modificările şi 

completările ulterioare [„După predarea amplasamentului şi a obiectivului 

realizat, beneficiarul are obligaţia de a menţine destinaţia acestuia şi de a-l 

întreţine pe o perioadă de minimum 15 ani”]; 



- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare [„Consiliul 

judeţean are atribuții privind gestionarea patrimoniului judeţului”]; 

- prevederile art. 91 alin. (5) lit. a) punctul 3 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

[„În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean asigură, 

potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 

serviciilor publice de interes judeţean privind sănătatea”]; 

- prevederile art. 91 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare [„În 

exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul judeţean hotărăşte, în 

condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, 

inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în 

comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean”]; 

- prevederile art. 97 alin. (1) din Legea nr. 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                                                                          George Stoica 

 
 

DIRECŢIA DE DEZVOLTARE                              DIRECTOR EXECUTIV, 
REGIONALĂ                                                                     Camelia Epure 

 
 

DIRECŢIA  ARHITECT ŞEF             DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                                              Mărioara Dumitrescu  

 
 

SERVICIUL CONTENCIOS ŞI                                    ŞEF SERVICIU, 
PROBLEME JURIDICE                                                     Andrei Mișurnov 


