
 

 

HOTĂRÂREA NR. ____ 

din ____________________ 2019 
 

privind: darea în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol 
Andrei” Galați a unor bunuri cuprinse în cadrul obiectivului de investiție „Instalație 
solară pentru prepararea apei calde menajere la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. 
Apostol Andrei” Galați” 

Iniţiator: Costel Fotea – Președintele Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8634/22.08.2019 

 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere referatul de aprobare al 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 pentru buget – 

finanţe, strategii, studii şi prognoză economico – socială și 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. 11269/23.05.2019 a Spitalului Clinic Județean de Urgență 

„Sf. Apostol Andrei” Galați, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 5982/27.05.2019; 

Având în vedere adresa nr. 16439/26.07.2019 a Spitalului Clinic Județean de Urgență 

„Sf. Apostol Andrei” Galați, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 8634/30.07.2019; 

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 art.173 alin. (1) lit. c) și d), alin. (4) lit. a) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
         

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă darea în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. 

Apostol Andrei” Galați a unor bunuri cuprinse în cadrul obiectivului de investiție „Instalație solară 

pentru prepararea apei calde menajere la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol 

Andrei” Galați”, aflate în domeniul public al județului Galați, conform Anexei ce face parte din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. 

Apostol Andrei” Galați 

. 

                                              P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 

 
 

Contrasemnează pentru legalitate                                                                                               
          Secretarul Judeţului                                                            
                Ionel Coca 
 
                                                                                                                                                                                        Dir. Ex.: Cristea Constantin 

   Nedelcu Costel/1 ex./20.08.2019 
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ANEXA 

Listă 

 
bunuri aflate în domeniul public al județului Galați, cuprinse în cadrul obiectivului 

de investiție „Instalație solară pentru prepararea apei calde menajere la Spitalul Clinic 

Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați”, care se transmit în administrarea  

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați 

 
 
 

Nr. 

crt. 

Denumire produs U.M. Cantitate Preț/U.M. Preț total 

1 Panou solar plan vertical buc. 154 2.710,00 417.340,00 

2 Stație de pompare solară buc. 4 3.999,00 15.996,00 

3 Boiler monovalent preparare ACM; 

V=5.000 litri 

buc. 2 24.000,00 48.000,00 

4 Vas de expansiune solar; V=80 litri buc. 7 688,00 4.816,00 

5 Vas de expansiune boiler ACM; 

V=200 litri 

buc. 2 1.548,00 3.096,00 

6 Instalație de automatizare buc. 4 1.720,00 6.880,00 

7 Vană de derivație motorizată cu trei 

căi 

buc. 2 1.550,00 3.100,00 

8 Vană de derivație motorizată cu două 

căi 

buc. 2 1.345,00 2.690,00 

   TOTAL UTILAJE 501.918,00 

 

 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr.  8634 din 22.08 .2019 

 

REFERAT DE APROBARE 
 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind darea în administrarea 

Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați a unor bunuri 

cuprinse în cadrul obiectivului de investiție „Instalație solară pentru prepararea apei 

calde menajere la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați” 

 

 
 

Urmare adreselor nr. 11269/23.05.2019 și nr. 16439/26.07.2019 ale Spitalului Clinic Județean 

de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați, înregistrate la Consiliul Județean Galați cu nr. 

5982/27.05.2019 și nr. 8634/30.07.2019, unitatea sanitară ne informează că, având în vedere 

investiția derulată prin programul „CASA VERDE”, respectiv montarea și punerea în funcțiune a 

panourilor solare ce deservesc spitalul județean - „Instalație solară pentru preparare apă caldă” – 

proces verbal de punere în funcțiune nr. 5811/23.08.2011, instalația a început să se defecteze 

din ce în ce mai des, iar în momentul de față sistemul este oprit datorită fisurilor ce au apărut în 

corpul boilerelor de schimb de căldură. 

Pentru a se evita suprapresiunile ce se pot forma în instalația de preparare a apei calde 

menajere, este necesară intervenția asupra boilerelor de schimb de căldură în regim de urgență. 

Pentru aceasta, este necesară încheierea unui contract de întreținere, service și mentenanță cu 

o firmă autorizată și, pentru aceasta, se impune preluarea în evidențele contabile ale unității 

sanitare a instalației respective.  

     În concluzie, considerăm oportună darea în administrarea Spitalului Clinic Județean de 

Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați a bunurilor cuprinse în cadrul obiectivului de investiție 

„Instalație solară pentru prepararea apei calde menajere la Spitalul Clinic Județean de Urgență 

„Sf. Apostol Andrei” Galați”. 

     Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 

avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 și 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi. Având în vedere cele 

prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 

 
 
 
 
 

    
Nedelcu Costel/1 ex./20.08.2019                                                                                                               Dir. Ex.: Cristea Constantin    



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 8634 /22.08.2019 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind darea în administrarea Spitalului 

Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați a unor bunuri cuprinse în cadrul 

obiectivului de investiție „Instalație solară pentru prepararea apei calde menajere la Spitalul 

Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați” 

 

 

Prin referatul de aprobare, iniţiatorul – Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, domnul 

Costel Fotea, propune spre aprobare proiectul de hotărâre privind darea în administrarea 

Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați a unor bunuri cuprinse în 

cadrul obiectivului de investiție „Instalație solară pentru prepararea apei calde menajere la 

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați”.  

Urmare adreselor nr. 11269/23.05.2019 și nr. 16439/26.07.2019 ale Spitalului Clinic 

Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați, înregistrate la Consiliul Județean Galați cu 

nr. 5982/27.05.2019 și nr. 8634/30.07.2019, unitatea sanitară ne informează că, având în 

vedere investiția derulată prin programul „CASA VERDE”, respectiv montarea și punerea în 

funcțiune a panourilor solare ce deservesc spitalul județean - „Instalație solară pentru 

preparare apă caldă” – proces verbal de punere în funcțiune nr. 5811/23.08.2011, instalația a 

început să se defecteze din ce în ce mai des, iar în momentul de față sistemul este oprit 

datorită fisurilor ce au apărut în corpul boilerelor de schimb de căldură. 

Pentru a se evita suprapresiunile ce se pot forma în instalația de preparare a apei calde 

menajere, este necesară intervenția asupra boilerelor de schimb de căldură în regim de 

urgență. Pentru aceasta, este necesară încheierea unui contract de întreținere, service și 

mentenanță cu o firmă autorizată și, pentru aceasta, se impune preluarea în evidențele 

contabile ale unității sanitare a instalației respective.  

În concluzie, considerăm oportună darea în administrarea Spitalului Clinic Județean de 

Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați a bunurilor cuprinse în cadrul obiectivului de investiție 

„Instalație solară pentru prepararea apei calde menajere la Spitalul Clinic Județean de 

Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați”. 

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. 173 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind 

Codul administrativ [„Consiliul judeţean are atribuții privind administrarea domeniului public şi 

privat al judeţului”]; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind 

Codul administrativ [„Consiliul judeţean are atribuții privind gestionarea serviciilor publice de 

interes judeţean”]; 

- prevederile art. 173 alin. (4) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind 

Codul administrativ [„În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), consiliul judeţean 

hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă gratuită a 

bunurilor proprietate publică a judeţului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes 

judeţean, în condiţiile prezentului cod”]; 



- prevederile art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul 

administrativ [„În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri cu 

majoritate calificată, absolută sau simplă, după caz”]. 

În consecinţă, prezentul proiect de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate. 

 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nedelcu Costel/1 ex./20.08.2019                                                                                                               Dir. Ex.: Cristea Constantin    

 
 
 
 


