
 

 

HOTĂRÂREA NR. _______ 

din ________________________ 2020 
 

privind: solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui bun 
imobil (clădiri și teren aferent) din domeniul public al municipiului Galați și administrarea 
Consiliului Local al municipiului Galați în domeniul public al județului Galați și 
administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi 
Iniţiator: Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.312/19.11.2020 

 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, al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru 
asistenţă şi protecţie socială, învățământ, 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 Hotărârilor nr. 77/23.07.2020 și nr. 78/24.07.2020 ale 
Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Galați privind măsurile adoptate în cadrul 
ședinței extraordinare de lucru ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Galați; 

Având în vedere prevederile art. 294 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 108 lit. a), art. 299 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 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, cu completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 182 alin. (1) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galați de 
trecere a unui bun imobil (clădiri și teren aferent) din domeniul public al municipiului Galați și 
administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în domeniul public al județului Galați și 
administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi. 

(2) Se declară de uz sau de interes public județean bunul imobil prevăzut la alin. (1). 
(3) Spaţiul respectiv va avea destinaţia de locaţie alternativă exterioară ataşată Spitalului 

Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați. 
(4) Datele de identificare ale bunului imobil prevăzut la alin. (1) sunt cuprinse în anexa ce 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.              
(5) Predarea-preluarea bunului imobil prevăzut la alin. (1), în domeniul public al județului 

Galați şi administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, 
se va face pe bază de proces verbal, încheiat între Consiliul Local al municipiului Galaţi, pe de 
o parte şi Consiliul Județean Galați și Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa 
Parascheva” Galaţi de cealaltă parte, în termenul prevăzut în hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Galaţi de aprobare a solicitării Consiliului Judeţean Galați. 

(6) Transmiterea proprietăţii va opera pe întreaga perioadă a acțiunii de prevenire și 
combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 pe raza administrativ teritorială a judeţului 
Galaţi. 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Local al municipiului Galați și 
Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați. 

  
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/16.11.2020                                                                                                        Constantin Cristea 
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ANEXA 

 
Datele  de identificare 

 
 

ale bunului imobil, aflat în domeniul public al municipiului Galați, pentru care se solicită 
trecerea din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al 

municipiului Galați în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean 
Galați 

 
 

- bunul imobil, situat în municipiul Galați, str. Alexandru cel Bun nr. 27C, înscris în cartea 
funciară nr. 122801, este compus din: 

- teren  – suprafață teren de 1.968 m2  
          – valoare de inventar – 990.621 lei 

- clădiri – suprafață totală construită la sol de 878 m2  
          – valoare de inventar – 3.030.474 lei   



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 12.312 din 19.11.2020 

 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind solicitarea adresată 
Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui bun imobil (clădiri și teren 

aferent) din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al 
municipiului Galați în domeniul public al județului Galați și administrarea Spitalului 

Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi 
 

 

 

 

Având în vedere situația existentă la nivelul municipiului Galați, de risc epidemiologic, și 

necesitatea punerii în aplicare a Hotărârilor nr. 77/23.07.2020 și nr. 78/24.07.2020 ale Comitetului 

Județean pentru Situații de Urgență Galați privind măsurile adoptate în cadrul ședinței 

extraordinare de lucru ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Galați, este necesară 

preluarea, din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al 

municipiului Galați în domeniul public al județului Galați și administrarea Spitalului Clinic de Boli 

Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, a imobilului situat în municipiul Galați, str. Alexandru 

cel Bun nr. 27C, ca unitate alternativă exterioară atașată Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. 

Cuvioasa Parascheva” Galați. 

Faţă de cele menţionate, solicităm raportul de avizare al comisiilor nr. 1 de buget-finanţe, 

strategii, studii şi prognoză economico-socială, nr. 4 pentru asistenţă şi protecţie socială, 

învățământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement și 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, precum şi supunerea spre aprobare de 

către Consiliul Judeţean Galaţi a proiectului de hotărâre anexat. 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 
 
 
 
 

    
Nedelcu Costel/1 ex./16.11.2020                                                                                                               Dir. Ex.: Cristea Constantin                                                                                                                                                                    

    

 
                                                                       



CONSILIUL JUDEŢEAN  GALAŢI                                                  
Nr. 12.312/19.11.2020 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind solicitarea adresată 

Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui bun imobil (clădiri și teren 
aferent) din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al 

municipiului Galați în domeniul public al județului Galați și administrarea Spitalului 
Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi 

 
 

Prin referatul de aprobare, iniţiatorul – Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, domnul 
Costel Fotea propune spre aprobare proiectul de hotărâre privind solicitarea adresată 
Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui bun imobil (clădiri și teren aferent) din 
domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în 
domeniul public al județului Galați și administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase “Sf. 
Cuvioasa Parascheva” Galaţi. 

Având în vedere situația existentă la nivelul municipiului Galați, de risc epidemiologic, și 
necesitatea punerii în aplicare a Hotărârilor nr. 77/23.07.2020 și nr. 78/24.07.2020 ale 
Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Galați privind măsurile adoptate în cadrul 
ședinței extraordinare de lucru ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Galați, este 
necesară preluarea, din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului 
Local al municipiului Galați în domeniul public al județului Galați și administrarea Spitalului 
Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, a imobilului situat în municipiul 
Galați, str. Alexandru cel Bun nr. 27C, ca unitate alternativă exterioară atașată Spitalului Clinic 
de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 
- prevederile art. 294 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  „Trecerea unui bun din domeniul 
public al unei unități administrativ-teritoriale de pe raza teritorială a unui județ, în domeniul 
public al județului respectiv se face la cererea consiliului județean, prin hotărâre a consiliului 
local al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz”. 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare „Consiliul judeţean 
îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: c) atribuţii privind administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului;  

- prevederile art. 173 alin. (4) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ “În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), consiliul 
judeţean: […] b) hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, închirierea sau 
darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate privată a judeţului, după caz, în condiţiile 
legii”; 

- prevederile art. 108 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ „Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în 
partea a V-a a prezentului cod, ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, local sau 
judeţean, după caz, să fie: 

a) date în administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din subordinea unităţii 
administrativ-teritoriale care le are în proprietate;”; 

- prevederile art. 299 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ: „Hotărârea Guvernului sau a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General 
al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, 
după caz, prin care se constituie dreptul de administrare, cuprinde cel puţin următoarele 
elemente: 

a) datele de identificare a bunului care face obiectul dării în administrare şi valoarea de 
inventar a acestuia; 

b) destinaţia bunului care face obiectul dării în administrare; 
c) termenul de predare-primire a bunului.” 



- prevederile art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ „În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri cu 
majoritate calificată, absolută sau simplă, după caz”. 

În concluzie, proiectul de hotărâre astfel inițiat îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
 
În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, autoritatea deliberativă, în speţă Consiliul Judeţean 

Galaţi, „adoptă hotărâri cu majoritate calificată, absolută sau simplă, după caz”. [art. 182 alin. 
(1)]. 

În concluzie, proiectul de hotărâre astfel inițiat îndeplineşte condiţiile de legalitate.  
 

 
 

                                                                                                        
 

 
 
 

Direcţia Economie şi 
Finanţe,  

George STOICA 

Direcţia de Dezvoltare 
Regională,  

Laura–Delia ANGHELUŢĂ 

  Direcţia Patrimoniu,  
Constantin CRISTEA 

 
 

Direcţia  
Arhitect Şef,  

_______________________ 
 

 
 

Direcția Tehnică, 
Elena SĂNDULACHE  

 
 

Direcţia Programe, 
Camelia EPURE  

 

 
 

Serviciul contencios şi  
probleme juridice,  

Georgeta–Alina Nedelcu 
 


