
 

 

HOTĂRÂREA Nr. ____ 

din ____________________  2018 
 

privind: modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean 
Galați nr. 51/28.03.2017 privind darea în administrare a imobilelor (clădiri şi 
terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi către Spitalul Orăşenesc 
Tîrgu Bujor şi aprobarea contractului de dare în administrare 

Iniţiator: Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8149/07.08.2018 

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 de 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; 
           Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 51/28.03.2017 privind 
darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al 
judeţului Galaţi către Spitalul Orăşenesc Tîrgu Bujor şi aprobarea contractului de dare 
în administrare; 
 Având în vedere prevederile Art. 861 alin. (3), art. 867 – 870 din Legea nr. 
287/2009 privind Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare; 
          Având în vedere prevederile din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publicã, republicatã, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) şi art.123 alin. (1) 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.I. Se modifică și se completează Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului 
Județean Galați nr. 51/28.03.2017 privind darea în administrarea Spitalului Orăşenesc 
Tîrgu Bujor  a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi, 
situate în judeţul Galaţi, oraşul Tîrgu Bujor, str. Eremia Grigorescu nr. 97 şi str. Eremia 
Grigorescu nr. 107, conform  Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 

Art.II. Prezenta hotărâre se va comunica Spitalului Orăşenesc Tîrgu Bujor.  
 

P R E Ş E D I N T E , 
 

Costel FOTEA 

 

Contrasemnează  pentru  legalitate 
 Secretarul  Judeţului 
       Paul  Puşcaş                                                 
                                                                                                               Director executiv/ 

                                     Constantin Cristea 
 
Pufu Eugenia/ 
Nedelcu Costel/ 
1 ex./06.08.2018 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 8149 din 07.08.2018               

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea și 
completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 

51/28.03.2017 privind darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate 
în domeniul public al judeţului Galaţi către Spitalul Orăşenesc Tîrgu Bujor şi 

aprobarea contractului de dare în administrare 
 
 
 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 51/28.03.2017 s-a aprobat darea 

în administrarea Spitalului Orăşenesc Tîrgu Bujor a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate 

în domeniul public al judeţului Galaţi, precum şi noul contract de dare în administrare în 

urma modificării legislaţiei aplicabile în domeniu. 

Datorită unei erori de redactare, anexa nr. 1 la hotărârea în cauză nu a cuprins în 

totalitate bunurile care fac obiectul transferului dreptului de administrare, omițându-se o 

pagină întreagă din inventar ce cuprindea corpurile de clădire C14, C15, C16 şi C17, 

conform cărţii funciare 100447, precum şi centrala termică.  

Pentru îndreptarea acestei erori, se impune promovarea proiectului de hotărâre 

de consiliu județean pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Județean Galați nr. 51/28.03.2017 prin includerea în Anexa la noua hotărâre 

a bunurilor omise.   

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

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

 
 
 
 

Director executiv/ 
                                     Constantin Cristea 

Pufu Eugenia/ 
Nedelcu Costel/ 
1 ex./06.08.2018 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN  GALAŢI 
Nr. 8149/ 07.08.2018 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
  

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea și 
completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 

51/28.03.2017 privind darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate 
în domeniul public al judeţului Galaţi către Spitalul Orăşenesc Tîrgu Bujor şi 

aprobarea contractului de dare în administrare 
 
 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 51/28.03.2017 s-a aprobat darea în 

administrarea Spitalului Orăşenesc Tîrgu Bujor a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în 

domeniul public al judeţului Galaţi, precum şi noul contract de dare în administrare în urma 

modificării legislaţiei aplicabile în domeniu. 

Datorită unei erori de redactare, anexa nr. 1 la hotărârea în cauză nu a cuprins în 

totalitate bunurile care fac obiectul transferului dreptului de administrare, omițându-se o 

pagină întreagă din inventar ce cuprindea corpurile de clădire C14, C15, C16 şi C17, 

conform cărţii funciare 100447, precum şi centrala termică.  

Pentru îndreptarea acestei erori, se impune promovarea proiectului de hotărâre de 

consiliu județean pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

Județean Galați nr. 51/28.03.2017 prin includerea în Anexa la noua hotărâre a bunurilor 

omise.   

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 

- prevederile art. 861 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu 
modificările şi completările ulterioare [„În condiţiile legii, bunurile proprietate publică 
pot fi date în administrare sau în folosinţă şi pot fi concesionate ori închiriate”]; 

- prevederile art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu 
modificările şi completările ulterioare [„Dreptul de administrare se constituie prin 
hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului local”]; 

- prevederile art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu 
modificările şi completările ulterioare [„Dreptul de administrare aparţine regiilor 
autonome sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale şi 
altor instituţii publice de interes naţional, judeţean ori local”]; 

- 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. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare [„Consiliile locale şi 

consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de 

interes local sau judeţean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi 

instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu 

privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul 

privat, de interes local sau judeţean, în condiţiile legii”]; 

- 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                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


