
 
 
 
 

 
HOTĂRÂREA Nr. 257 
din 17 decembrie 2020 

 
privind: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 48 din 28 
martie 2017 privind darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în 
domeniul public al judeţului Galaţi către Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa 
Parascheva” Galaţi şi aprobarea contractului de dare în administrare 
Iniţiator : Costel Fotea – Președintele Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 13278/16.12.2020 
 

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. 4 pentru asistenţă şi 

protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement, 
precum 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 Judeţului Galaţi; 

Având în vedere Autorizațiile de desființare nr. 556/16.07.2018 și nr. 1092/19.12.2018 
și certificatul de atestare a  edificării construcției nr. 1417/10.12.2020; 

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. 108 lit. a), art. 173 alin. (1) lit. c), art. 297-300 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În baza art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.I. Se modifică și completează Hotărârea Consiliului Județean Galați nr 48 din 28 
martie 2017 privind darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul 
public al judeţului Galaţi către Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” 
Galaţi şi aprobarea contractului de dare în administrare, cu datele tehnice ale noilor 
construcții, după cum urmează: 

- Se radiază din anexa la Hotărârea 48/28.03.2017, pozițiile 3 și 17 și se înlocuiesc cu: 
 

 

Nr. 

crt. 

Codul de 

clasificare/ 

nr. 

inventar 

 

Denumirea 

bunului 

 

Elemente de identificare 

Anul 

dobândirii 

sau, după 

caz, al dării în 

folosinţă 

Valoarea de 

inventar 

(lei) 

 

3 

     

    1.6.2 

Laborator 

Microbiologie 

moleculară 

 Laborator microbiologie moleculară – C 26 

 Regim de înălțime – D+P 

 Suprafaţă construită la sol: 1382 mp 

 Suprafaţă construită desfăşurată: 2764 mp 

 

2020 

 

 

 

12.324.062,58 

 

17 

 

   1.6.5 

 

Centrală 

termică 

 Centrală termică – C27 

 Regim de înălțime – P  

 Suprafaţă construită la sol: 41 mp  

 Suprafaţă construită desfăşurată: 41 mp 

 

2020 

577.483,43 

 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa 
Parascheva” Galaţi. 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 

Contrasemnează pentru legalitate: 
Secretarul general al judeţului, 

Ionel COCA 
Director executiv,  

Constantin CRISTEA 
Nedelcu Costel 
10.12.2020/1 ex. 


