
 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 235 
din 26 noiembrie  2020 

 
privind: trecerea unor bunuri imobile aflate în domeniul privat al județului Galaţi, din 
administrarea Consiliului Județean Galați în administrarea Spitalului Clinic Județean de 
Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați  

Iniţiator: Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12313/19.11.2020 

 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 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 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Hotărârea nr. 39/19.07.2018 a Consiliului de Administraţie a Spitalului 
Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi; 

Având în vedere adresa Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” 
Galaţi nr. 19988/25.07.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 7782/26.07.2018; 

Având în vedere prevederile art. 867 – 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 108 lit. a), art. 299, art. 362 alin. (1) şi (3) din 
Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. c), alin (4) lit. b) din Ordonanța de 
Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

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. (1) Se aprobă trecerea unor bunuri imobile aflate în domeniul privat al județului 
Galați, din administrarea Consiliului Județean Galați în administrarea Spitalului Clinic 
Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați, în vederea casării; 

(2) Datele de identificare ale bunurilor precizate la alin. (1) sunt prevăzute în anexa care 
face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(3) Predarea-preluarea bunurilor în cauză se face într-un termen de maxim 15 zile de la 
data aprobării prezentei hotărâri. 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 
Apostol Andrei” Galaţi. 
  

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

 
       Contrasemnează pentru legalitate                                                                                               
        Secretarul General al Judeţului                                                            
                       Ionel Coca                                                                                

                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                    
Director executiv, 
Nedelcu Costel/1 ex/11.11.2020                                                                                                            Constantin Cristea 
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ANEXA 
 

Datele  de identificare 
 
 

ale bunurilor imobile, aflate în domeniul privat al județului Galați, care se trec din administrarea 
Consiliului Județean Galați în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol 

Andrei” Galați 
 
 

Nr. 
crt. 

Cod de 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de 
identificare 

Anul dobândirii sau, după caz, 
al dării în folosinţă 

Valoare de 
inventar 

(lei) 

1 1.6.1 Garaj  1970 12.148,53 

2 1.6.1 Garaj  1977 2.947,15 

 TOTAL    15.095,68 

 
 


