
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. ____ 
din ____________________ 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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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 

 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                     Nr. 12313/19.11.2020 
               

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi 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 
 
 

Având în vedere necesitatea construirii unei noi clădiri cu destinația de centrală termică se 

impune desființarea celor două garaje existente amplasate în vecinătatea clădirii centralei termice 

existente. Pe amplasamentul celor două garaje se dorește construirea unei clădiri în care să se 

amplaseze, în primă fază, cazanul de apă caldă de 10,7 tone, deja achiziționat și echipamentele anexe 

ale acestuia, iar apoi un cazan de producere a aburului. 

Prin Hotărârea nr. 39/19.07.2018 a Consiliului de administrație a Spitalului Clinic Județean de 

Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați s-a avizat favorabil scoaterea din funcțiune a următoarelor 

mijloace fixe din grupa 1.6.1: 

- garaj – nr. inventar 1009 C – valoare inventar – 12.148,53 lei; 

- garaj – nr. inventar 1010 C – valoare inventar –   2.947,15 lei. 

Ca urmare a hotărârii susmenţionate, se însărcinează Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. 

Apostol Andrei” Galați cu ducerea la îndeplinire a procedurilor de scoatere din funcțiune a mijloacelor 

fixe, prin serviciile specializate din subordine. 

Prin 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, s-a solicitat aprobarea casării 

mijloacelor fixe (garaje) din grupa 1.6.1. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 49/28.03.2017 s-a aprobat darea în administrarea 

Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate 

în domeniul  public  al judeţului Galaţi, situate în municipiul Galaţi, str. Brăilei nr.177. Prin acelaşi act 

administrativ s-a aprobat şi contractul de dare în administrare. 

În consecinţă, se impune trecerea bunurilor imobile (garaje), aflate în domeniul privat al județului 

Galați, din administrarea Consiliului Județean Galați, conform Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 

175/24.09.2018, în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați, în 

vederea casării. 

Faţă de cele menţionate, solicităm raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 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 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  
Nedelcu Costel/1ex/11.11.2020                                                                                                                    



 

CONSILIUL JUDEŢEAN  GALAŢI 
Nr. 12313/19.11.2020 

 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi 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 
 
 

Prin referatul de aprobare, iniţiatorul – Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, domnul Costel 
Fotea propune spre aprobare proiectul de hotărâre 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, în vederea casării. 

Având în vedere necesitatea construirii unei noi clădiri cu destinația de centrală termică se 
impune desființarea celor două garaje existente amplasate în vecinătatea clădirii centralei termice 
existente. Pe amplasamentul celor două garaje se dorește construirea unei clădiri în care să se 
amplaseze, în primă fază, cazanul de apă caldă de 10,7 tone, deja achiziționat și echipamentele anexe 
ale acestuia, iar apoi un cazan de producere a aburului. 

Prin Hotărârea nr. 39/19.07.2018 a Consiliului de administrație a Spitalului Clinic Județean de 
Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați s-a avizat favorabil scoaterea din funcțiune a următoarelor 
mijloace fixe din grupa 1.6.1: 

- garaj – nr. inventar 1009 C – valoare inventar – 12.148,53 lei; 
- garaj – nr. inventar 1010 C – valoare inventar –   2.947,15 lei. 
Ca urmare a hotărârii susmenţionate, se însărcinează Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. 

Apostol Andrei” Galați cu ducerea la îndeplinire a procedurilor de scoatere din funcțiune a mijloacelor 
fixe, prin serviciile specializate din subordine. 

Prin 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, s-a solicitat 
aprobarea casării mijloacelor fixe (garaje) din grupa 1.6.1. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 49/28.03.2017 s-a aprobat darea în administrarea 
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate 
în domeniul  public  al judeţului Galaţi, situate în municipiul Galaţi, str. Brăilei nr.177. Prin acelaşi act 
administrativ s-a aprobat şi contractul de dare în administrare. 

În consecinţă, se impune trecerea bunurilor imobile (garaje), aflate în domeniul privat al 
județului Galați, din administrarea Consiliului Județean Galați, conform Hotărârii Consiliului Județean 
Galați nr. 175/24.09.2018, în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” 
Galați, în vederea casării. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 
- prevederile art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil  [„Dreptul de 

administrare se constituie prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului 
local”]; 

- 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. 173 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ [„Consiliul judeţean are atribuții 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. 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. 362 alin. (1) şi (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ: [„(1) Bunurile proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-
teritoriale pot fi date în administrare, concesionate ori închiriate. […] (3) Dispoziţiile privind darea în 
administrare, concesionarea, închirierea şi darea în folosinţă gratuită a bunurilor aparţinând 
domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se aplică în mod 
corespunzător.”] 

- 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.  
 

 
 

                                                                                                        
 

 

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 
 


