
 

 

 

 

 
 

HOTĂRÂREA  Nr. _______ 
din __________________ 2020 

 

privind: darea în folosință gratuită Arhiepiscopiei Dunării de Jos, pe perioada existenței 
construcției, a terenului în suprafață de 200 m2, aflat în domeniul public al județului Galați și 
în administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați, situat 
în municipiul Galați, str. Traian nr. 393, în vederea construirii unei capele     
Iniţiator: Costel Fotea – Președintele Consiliul Județean Galați  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2159/13.02.2020 

 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorilor; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi;  

 Având în vedere raportul de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 pentru asistenţă şi 
protecţie socială, învățământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement, nr. 5 - 
juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, 
de cooperare interinstituţională si 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 Arhiepiscopiei Dunării de Jos nr. 3667/2019, înregistrată la sediul 
Consiliului Judeţean Galaţi cu nr. 8286/30.12.2019; 

Având în vedere adresa Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați 
nr. 747/30.01.2020, înregistrată la sediul Consiliului Judeţean Galaţi cu nr. 8286/30.01.2020; 

Având în vedere prevederile art. 861 alin. (3) și art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind 
Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) și e) și alin. (4) lit. a) și ale art. 297 alin. 
(1) lit. d) 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 darea în folosință gratuită Arhiepiscopiei Dunării de Jos, pe perioada 
existenței construcției, a terenului în suprafață de 200 m2, aflat în domeniul public al județului 
Galați și în administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați, 
situat în municipiul Galați, str. Traian nr. 393, în vederea construirii unei capele. 

(2) Datele de identificare ale terenului prevăzut la alin. (1) sunt cuprinse în anexa ce face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.              

Art.2 Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de proces verbal, 
încheiat între Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați și Arhiepiscopia 
Dunării de Jos, în termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 

Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa 
Parascheva” Galați și Arhiepiscopiei Dunării de Jos.     
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel FOTEA 

 
        

                                                                                              
                                                                                                                                                                

                                                                                                        Director executiv,                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Nedelcu Costel                                                                  
 
                                                                                                                                                                Constantin CRISTEA 
11.02.2020/1 ex.             
                                                                                                                                             

Contrasemnează pentru legalitate: 
Secretarul general al judeţului, 

Ionel COCA 
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            Anexă 
 

Date identificare teren 
 

  

Suprafață teren = 200,00 m2  
Valoare de inventar – 75.532,14 lei  
                
Terenul de 200 m2 face parte din terenul cu nr. cadastral 110508, aferent Spitalului Clinic 
de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați (teren de 19.460 m2 – valoare de 
inventar – 7.349.276,82 lei) 
 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 2159 din13.02 .2020 

 

 
REFERAT DE APROBARE 

 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind darea în folosință gratuită, 

Arhiepiscopiei Dunării de Jos, pe perioada existenței construcției, a terenului în suprafață de 200 

m2, aflat în domeniul public al județului Galați și administrarea Spitalului Clinic de Boli 

Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați, situat în municipiul Galați, str. Traian nr. 393, în 

vederea construirii unei capele   
      

 

Prin adresa nr. 3667/2019, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 8286/30.12.2019, 

Arhiepiscopia Dunării de Jos solicită alocarea unui teren în suprafață de 200 m2, în incinta 

Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuv. Parascheva” Galați, pentru construcția unei capele cu 

hramul „Sf. Cuv. Parascheva”, care să vină în întâmpinarea nevoilor sufletești, atât ale pacienților 

spitalului, cât și ale personalului medical și în care programul de slujbe și activitatea 

duhovnicească să se desfășoare după rânduiala Bisericii Ortodoxe. 

În prezent, spațiul destinat slujirii liturgice din cadrul spitalului este de circa 18 m2, 

impropriu și insuficient unei activități optime. 

Având în vedere faptul că, în acest moment, terenul respectiv se află în administrarea 

Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuv. Parascheva” Galați, am solicitat unității medicale 

acordul privind transmiterea în folosință gratuită, către Arhiepiscopia Dunării de Jos, a terenului 

în suprafață de 200 m2 necesar construirii unei capele. Cu adresa nr. 747/30.01.2020, 

înregistrată la sediul Consiliului Judeţean Galaţi cu nr. 8286/30.01.2020, s-a comunicat acordul 

unității medicale pentru realizarea transferului respectiv. 

Faţă de cele menţionate, solicităm raportul de avizare al comisiilor nr. 4 pentru asistenţă şi 

protecţie socială, învățământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement, nr. 5 

- juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională 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./11.02.2020                                                                                                               Dir. Ex.: Cristea Constantin                                                                                                                                                                    

    
 
                                                                       



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr.  2159/13.02.2020 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind darea în folosință gratuită, Arhiepiscopiei 

Dunării de Jos, pe perioada existenței construcției, a terenului în suprafață de 200 m2, aflat în domeniul 

public al județului Galați și administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” 

Galați, situat în municipiul Galați, str. Traian nr. 393, în vederea construirii unei capele   

 

 

Prin referatul de aprobare, iniţiatorul – COSTEL FOTEA, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, 

propune spre adoptare proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită, Arhiepiscopiei 

Dunării de Jos, pe perioada existenței construcției, a terenului în suprafață de 200 m2, aflat în 

domeniul public al județului Galați și administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa 

Parascheva” Galați, situat în municipiul Galați, str. Traian nr. 393, în vederea construirii unei capele. 

Prin adresa nr. 3667/2019, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 8286/30.12.2019, 

Arhiepiscopia Dunării de Jos solicită alocarea unui teren în suprafață de 200 m2, în incinta Spitalului 

Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuv. Parascheva” Galați, pentru construcția unei capele cu hramul „Sf. 

Cuv. Parascheva”, care să vină în întâmpinarea nevoilor sufletești, atât ale pacienților spitalului, cât 

și ale personalului medical și în care programul de slujbe și activitatea duhovnicească să se 

desfășoare după rânduiala Bisericii Ortodoxe. 

În prezent, spațiul destinat slujirii liturgice din cadrul spitalului este de circa 18 m2, impropriu și 

insuficient unei activități optime. 

Având în vedere faptul că, în acest moment, terenul respectiv se află în administrarea Spitalului 

Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuv. Parascheva” Galați, am solicitat unității medicale acordul privind 

transmiterea în folosință gratuită, către Arhiepiscopia Dunării de Jos, a terenului în suprafață de 200 

m2 necesar construirii unei capele. Cu adresa nr. 747/30.01.2020, înregistrată la sediul Consiliului 

Judeţean Galaţi cu nr. 8286/30.01.2020, s-a comunicat acordul unității medicale pentru realizarea 

transferului respectiv. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 

- prevederile art. 861 alin. (3) și art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, 

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”; „Dreptul de folosinţă asupra 

bunurilor proprietate publică se acordă, cu titlu gratuit, pe termen limitat, în favoarea instituţiilor de 

utilitate publică”] 

- 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. e) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul 

administrativ [„Consiliul judeţean are atribuții privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi 

extern”]; 

- 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. 297, alin. (1) lit. d) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul 
administrativ [„Autorităţile prevăzute la art. 287 decid, în condiţiile legii, cu privire la modalităţile 
de exercitare a dreptului de proprietate publică, respectiv darea în folosinţă gratuită”]; 

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

 

 
   Director executiv,          Director executiv,               Arhitect şef,                  Director executiv, 
Cristea Constantin   Angheluță Laura Delia   Dumitrescu Mărioara          Epure Camelia 
 
 
      Director executiv,           Director executiv,                        Serviciul contencios și 
       Stoica George           Săndulache Elena                            probleme juridice, 
                                                                                                      Mișurnov Andrei 


