
 

 

HOTĂRÂREA NR. _____ 

din ____________________  2020 

 
 

 

privind: atestarea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 
al județului Galați  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 6426/22.06.2020 

Consiliul Judeţean  Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Judeţean Galaţi nr. 5 – juridică, pentru administraţie publică locală, de respectare a 
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională şi, respectiv, nr. 6 - de 
analiză privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de 
refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură; 

Având în vedere declarația Secretarului General al Județului Galați, dată în 
conformitate cu prevederile art. 289 alin. (6) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere Procesul–verbal nr. 6426/11.06.2020 întocmit de Comisia specială 
de inventariere a domeniul public şi privat al judeţului Galaţi, numită prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 496/01.10.2019, modificată prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 270/18.05.2020; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 109/2001 privind 
însușirea inventarului bunurilor imobile și mobile care alcătuiesc domeniul public al 
județului Galați, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere Ordinul nr. 920/30.10.2010 a Instituției Prefectului Județul Galați 
privind atribuirea în proprietatea publică a orașului Târgu Bujor a suprafeței de 19.231 m2, 
teren intravilan situat în str. G-ral Eremia Grigorescu, Cvartal 30, Parcela 286; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local orașul Târgu Bujor nr. 71/13.12.2013 
privind aprobarea trecerii din proprietatea publică a orașului Târgu Bujor și administrarea 
Consiliului Local al orașului Târgu Bujor în proprietatea publică a județului Galați și în 
administrarea Consiliului Județean Galați a Spitalului Orășenesc Târgu Bujor;  

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 429/23.12.2013 privind 
acceptarea transferului managementului asistenţei medicale pentru Spitalul Orăşenesc 
Târgu Bujor, de la Consiliul Local al oraşului Târgu Bujor la Consiliul Judeţean Galaţi, 
precum și a trecerii din domeniul public al oraşului Târgu Bujor în domeniul public al 
judeţului Galaţi a imobilului în care funcţionează Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor; 

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor 
tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al 
comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor; 
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Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. c), ale art. 289 alin. (2), (5), (6), (9), 
(10), (12) şi (13), precum şi ale art. 607 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 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 modificările și 
completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. În inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Galați, la 
Secțiunea I – Bunuri imobile, după poziția nr. 266 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 
267, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 Art.2. Prezenta hotărâre se va publica pe pagina de internet a Consiliului Județean 
Galați, precum și în Monitorul Oficial al județului Galați. 
 
 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 

 

 
 

        
                                                                                              
                                                                                                                                                                
         

                  

                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              Director executiv, 
                                                                                                                                                                   Constantin CRISTEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nedelcu Costel 
15.06.2020/1 ex.  

Contrasemnează pentru legalitate: 

Secretarul general al judeţului, 

Ionel COCA 
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ANEXĂ 

COMPLETARE 
 

la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale județul Galați 
 

      Secțiunea I – Bunuri imobile 
  

Nr. 
crt. 

Cod 
de 

clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de identificare 
Anul dobândirii 
şi/sau al dării 
în folosinţă 

Valoarea 
de 

inventar 
(mii lei) 

Situaţia juridică actuală 

 

0 1 2 3 4 5 6 

       

267 1.6.2. Spitalul 
Orășenesc 
Târgu Bujor 

Loc. Târgu Bujor, Cvartal 30, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 97, 
Jud. Galați; 
Suprafață teren – 19.231 m

2
, nr. cadastral 100447, intravilan, tarla 

30, parcela 286, având ca vecinătăți: 
 
la est     – str. G-ral Eremia Grigorescu 
la nord   – str. Victoriei și proprietate particulară 
la vest    – str. Victoriei 
la sud     – proprietate particulară 
 
categoria de folosință: curți, construcții, pe care sunt edificate 
următoarele construcții administrative și social culturale: 
  
Nr. cadastral 100447-C1 – Cameră portar și camera izolare pacienți 
– parter; suprafață construită la sol: 17 m

2
; suprafață construită 

desfășurată: 17 m
2
; construcție din BCA; învelitoare din tablă tip 

țiglă LINDAB 
  
Nr. cadastral 100447-C2 – Clădire medicină internă, pediatrie și 
camera de gardă – parter; suprafață construită la sol: 525 m

2
; 

suprafață construită desfășurată: 525 m
2
; construcție din cărămidă; 

învelitoare din tablă tip țiglă LINDAB 
 
Nr. cadastral 100447-C3 – Stație clorinare – parter; suprafață 
construită la sol: 27 m

2
; suprafață construită desfășurată: 27 m

2
; 

construcție din cărămidă; învelitoare tip planșeu de beton 
     
Nr. cadastral 100447-C4 – Magazie efecte medicale și atelier 
muncitori – parter; suprafață construită la sol: 273 m

2
; suprafață 

construită desfășurată: 273 m
2
; construcție din cărămidă; învelitoare 

tip planșeu de beton și azbest 
        

2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1996 
 
 
 
 

1960 
 
 
 
 

1968 
 
 
 

1965 
 
 
 
 

5.255,697 
din care 
763,305 - 

teren 

Hotărârea Consiliului Local al orașului 
Târgu Bujor nr. 71/13.12.2013 
 
Hotărârea Consiliului Județean Galați 
nr. 429/23.12.2013 
 
Cartea funciară nr. 100447 – Unitatea 
administrativ-teritorială Târgu Bujor 
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Nr. cadastral 100447-C5 – Magazie – parter; suprafață construită la 
sol: 55 m

2
; suprafață construită desfășurată: 55 m

2
; construcție din 

cărămidă; învelitoare din tablă zincată 
     
Nr. cadastral 100447-C6 – Clădire cabinete medicale, arhivă și 
magazii – parter; suprafață construită la sol: 140 m

2
; suprafață 

construită desfășurată: 140 m
2
; construcție din cărămidă; învelitoare 

din tablă tip țiglă LINDAB 
  
Nr. cadastral 100447-C7 – Clădire morgă – parter; suprafață 
construită la sol: 41 m

2
; suprafață construită desfășurată: 41 m

2
; 

construcție din cărămidă; învelitoare din tablă tip țiglă LINDAB 
    
Nr. cadastral 100447-C8 – Club social – demisol+parter+1 etaj; 
suprafață construită la sol: 97 m

2
; suprafață construită desfășurată: 

212 m
2
, din care: suprafață construită demisol – 18 m

2
; suprafață 

construită parter – 97 m
2
;  suprafață construită etaj: 97 m

2
; 

construcție din bolțari; învelitoare din azbest 
 

    
Nr. cadastral 100447-C9 – Centrul de îngrijire și asistență – parter; 
suprafață construită la sol: 338 m

2
; suprafață construită 

desfășurată: 338 m
2
; construcție din cărămidă; învelitoare din tablă 

  
Nr. cadastral 100447-C10 – Bazin apă – parter; suprafață construită 
la sol: 38 m

2
; suprafață construită desfășurată: 38 m

2
; construcție 

din beton; acoperiș – planșeu din beton 
 
Nr. cadastral 100447-C11 – Magazie depozitare carburanți – parter; 
suprafață construită la sol: 56 m

2
; suprafață construită desfășurată: 

56 m
2
; construcție din cărămidă; acoperiș – planșeu din beton 

 
Nr. cadastral 100447-C12 – Clădire bloc alimentar, spălătorie și 
sterilizare – subsol+parter; suprafață construită la sol: 342 m

2
; 

suprafață construită desfășurată: 405 m
2
, din care: suprafață 

construită subsol – 63 m
2
; suprafață construită parter – 342 m

2
; 

construcție din cărămidă; învelitoare din tablă tip țiglă LINDAB  
 
Nr. cadastral 100447-C13 – Clădire administrație, laborator analize 
și farmacie – parter; suprafață construită la sol: 526 m

2
; suprafață 

construită desfășurată: 526 m
2
; construcție din cărămidă; învelitoare 

din tablă zincată  
  
Nr. cadastral 100447-C14 – Rampă auto; suprafață construită la 
sol: 7 m

2
; suprafață construită desfășurată: 7 m

2
; construcție din 

1965 
 
 
 

1965 
 
 
 
 

1875 
 
 
 

1970 
 
 
 
 
 

1975 
 
 
 

1968 
 
 
 

1965 
 
 
 

1875 
 
 
 
 
 

1875 
 
 
 
 

1960 
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beton 
  
Nr. cadastral 100447-C15 – Magazie tuburi oxigen – parter; 
suprafață construită la sol: 3 m

2
; suprafață construită desfășurată: 3 

m
2
; construcție din cărămidă; învelitoare din tablă zincată 

 
Nr. cadastral 100447-C16 – Spațiu comercial – parter; suprafață 
construită la sol: 17 m

2
; suprafață construită desfășurată: 17 m

2
; 

construcție din lemn; învelitoare din tablă zincată 
 
Nr. cadastral 100447-C17 – Clădire maternitate, chirurgie și ATI – 
parter+1 etaj; suprafață construită la sol: 401 m

2
; suprafață 

construită desfășurată: 802 m
2
, din care: suprafață construită 

parter: 401 m
2
; suprafață construită etaj: 401 m

2
; construcție din 

cărămidă; acoperiș tip șarpantă din tablă galvanizată 
 
Nr. cadastral 100447-C18 – Stație producere oxigen – parter; 
suprafață construită la sol: 20 m

2
; suprafață construită desfășurată: 

20 m
2
; construcție din BCA; învelitoare din tablă tip țiglă LINDAB 

 
Nr. cadastral 100447-C19 – Centrală termică – parter; suprafață 
construită la sol: 55 m

2
; suprafață construită desfășurată: 55 m

2
; 

construcție din BCA; învelitoare planșeu din beton. 

 
 

1960 
 
 
 

1994 
 
 
 

1960 
 
 
 
 
 

2015 
 
 
 

2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizația de construire nr. 
25/08.08.2014 
Proces verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor nr. 
3026/17.11.2015  
Autorizația de construire nr. 
24/08.08.2014 
Proces verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor nr. 
3051/20.11.2015 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                                         

Nr. 6426/22.06.2020 

 
 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind atestarea completării 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Galați 

 
Promovarea prezentului proiect de act administrativ are drept scop atestarea, în 

conformitate cu procedura prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a apartenenţei la 
domeniul public al judeţului Galaţi a Spitalului Orășenesc Târgu Bujor. Totodată, acesta 
vizează aprobarea completării Secţiunii I „Bunuri imobile” la anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor 
care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi” atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 
562/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor, 
oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi. 

Astfel, la anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului 
Galaţi” la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului 
Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 605 şi 605 bis din 15 august 2002, cu modificările şi 
completările ulterioare (cele mai recente producându-se prin Hotărârea Guvernului nr. 
847/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 957 din 4 decembrie 2017), 
se intenţionează completarea Secţiunii I „Bunuri imobile”, prin introducerea după poziţia nr. 
266 a unei noi poziţii, poziţia nr. 267, pentru următoarele considerente: 

- ultima poziție completatoare la Hotărârea Guvernului nr. 847/2017 este poz. 265 - Liceul 
Tehnologic „Simion Mehedinţi” Galaţi (fost Centrul de Plasament nr. 5); 

- poz. 266 - drumul judeţean DJ 251M, ce aparține domeniului public al județului Galați, a 
fost introdusă prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 28/30.01.2020.  

Astfel, următoarea poziție, poziţia nr. 267, vizează Spitalul Orășenesc Târgu Bujor, urmare 
a adoptării unei serii de acte administrative (Ordinul nr. 920/30.11.2010 al Instituției Prefectului 
Județul Galați, H.C.J. Galați nr. 429/23.12.2013 și H.C.L. orașul Târgu Bujor nr. 
71/13.12.2013), inclusiv a intabulării dreptului de proprietate publică a judeţului Galaţi asupra 
acestuia. Conţinutul acestei poziţii este reflectat în anexa proiectului actului administrativ, 
conform inventarului întocmit de către Comisia specială de inventariere a domeniului public şi 
privat al judeţului Galaţi, numită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 
496/01.10.2019, cu respectarea formatului stabilit prin normele tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al 
municipiilor şi al judeţelor. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 429/23.12.2013 privind acceptarea 
transferului managementului asistenţei medicale pentru Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor, de la 
Consiliul Local al oraşului Târgu Bujor la Consiliul Judeţean Galaţi, precum și a trecerii din 
domeniul public al oraşului Târgu Bujor în domeniul public al judeţului Galaţi a imobilului în 
care funcţionează Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor și Hotărârea Consiliului Local orașul Târgu 
Bujor nr. 71/13.12.2013 privind aprobarea trecerii din proprietatea publică a orașului Târgu 
Bujor și administrarea Consiliului Local al orașului Târgu Bujor în proprietatea publică a 
județului Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați a Spitalului Orășenesc Târgu 
Bujor, imobilul în care funcționează Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor a fost transferat din 
domeniul public al orașului Târgu Bujor în domeniului public al județului Galați. 

În anul 2016, prin Hotărârea Guvernului nr. 181/23.03.2016 a fost aprobat transferul 
managementului asistenței medicale al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor de la Consiliul Local 
al orașului Târgu Bujor la Consiliul Județean Galați. 

Menționăm că, urmare a celor două acte administrative (Hotărârea Consiliului Județean 
Galați nr. 429/23.12.2013 și Hotărârea Consiliului Local orașul Târgu Bujor nr. 71/13.12.2013), 
prin care s-a efectuat transferul dreptului de proprietate publică de la unitatea administrativ-
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teritorială orașul Târgu Bujor la unitatea administrativ-teritorială județul Galați, au fost preluate 
în domeniul public al județului Galați imobilul (clădiri și terenul aferent în suprafață de 21.208 
m2) situate în orașul Târgu Bujor, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 97. 

În momentul preluării imobilului de la Târgu Bujor, s-a constatat că, din cauza unor erori 
materiale în înregistrarea suprafeței de teren, a fost trecută suprafața de 21.208 m2, în loc de 
suprafața de 19.231 m2, fapt confirmat de Ordinul Prefectului nr. 920/30.11.2010. 

La momentul adoptării Hotărârii Consiliului Local orașul Târgu Bujor nr. 71/13.12.2013 
nu s-a luat în calcul faptul că exista deschisă cartea funciară nr. 100447 – unitatea 
administrativ–teritorială orașul Târgu Bujor, încă din anul 2011, când Spitalul Orășenesc Târgu 
Bujor se afla în proprietatea publică a orașului Târgu Bujor (Hotărârea  Guvernului nr. 
562/2002 - poz. 11, Anexa 5 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului 
Târgu Bujor). Prin Încheierea de intabulare nr. 18940/01.04.2011, având la bază H.G. nr. 
562/2002 – Anexa 5 și Ordinul nr. 920/30.11.2010 emis de Instituția Prefectului Județul Galați, 
a fost înscris dreptul de proprietate în favoarea orașului Târgu Bujor pentru bunul imobil 
Spitalul Orășenesc Târgu Bujor, situat în str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 97, Cvartal 30, 
Parcela 26 (cartea funciară nr. 100447 – unitatea administrativ–teritorială orașul Târgu Bujor). 
Astfel,  suprafața de teren, rezultată în urma măsurătorilor cadastrale și pentru care a fost 
emis Ordinul Prefectului nr. 920/30.11.2010, este de 19.231 m2. 

În anul 2017, urmare a Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 429/23.12.2013 și a 
Hotărârii Consiliului Local orașul Târgu Bujor nr. 71/13.12.2013, a fost înscris dreptul de 
proprietate al unității administrativ–teritoriale județul Galați pentru imobilul (clădiri și terenul 
aferent în suprafață de 19.231 m2) Spitalul Orășenesc Târgu Bujor, situat în str. G-ral Eremia 
Grigorescu nr. 97, Cvartal 30, Parcela 26 (cartea funciară nr. 100447 – unitatea administrativ-
teritorială orașul Târgu Bujor). 

Prin adresa nr. MLPDA-10582/DPFBL-313/11.03.2020, înregistrată la Consiliul 
Județean Galați sub nr. 649/18.03.2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației a transmis adresa nr. 7035/03.03.2020 a Ministerului Sănătății prin care se 
solicita completarea documentației proiectului de hotărâre al a Consiliului Județean Galați cu 
acordul Ministerului Sănătății cu privire la transmiterea imobilului aferent Spitalului Orășenesc 
Târgu Bujor din domeniul public al orașului Târgu Bujor în domeniul public al județului Galați. 

Consiliul Județean Galați a răspuns solicitării Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării 
și Administrației (spre știință: Ministerul Sănătății – Direcția Achiziții, Patrimoniu și IT) în 
legătură cu acordul ministerului sănătății, respectiv schimbarea destinației sau înstrăinarea 
bazei materiale a unității sanitare publice (Spitalul Orășenesc Târgu Bujor). 

În esență, prin adresa nr. 649/06.04.2020, Consiliul Județean Galați a arătat că, la 
momentul preluării imobilului de la Târgu Bujor în domeniul public al județului Galați, urmare a 
Hotărârii Consiliului Local al orașului Târgu Bujor nr. 71/13.12.2013 și a Hotărârii Consiliului 
Județean Galați nr. 429/23.12.2013 (art. 2 din hotărâre), s-a efectuat transferul dreptului de 
proprietate asupra construcțiilor, fără a fi schimbată destinația acestora. În ceea ce privește 
componentele bazei materiale, acestea nu au fost înstrăinate, rămânând, în continuare, în 
proprietatea privată a statului și în administrarea Spitalului Orășenesc Târgu Bujor. 

În consecință, nu a fost necesar avizul Ministerului Sănătății, întrucât toate aceste 
operațiuni juridice și administrative care s-au efectuat nu cad sub incidența Ordonanței 
Guvernului nr. 70/29.08.2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes 
județean și local.  

Totodată, prin adresa nr. MLPDA-10582/DPFBL-313/16.03.2020, înregistrată la 
Consiliul Județean Galați sub nr. 649/31.03.2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației a transmis punctul de vedere asupra proiectului de hotărâre a Consiliului 
Județean Galați privind atestarea apartenenței la domeniul public al județului Galați a 
Spitalului Orășenesc Târgu Bujor, formulând o serie de recomandări de care s-a ținut cont. 

Documentația a fost completată cu înscrisuri privind controlul de legalitate al Instituției 
Prefectului – Județul Galați asupra H.C.L. Tg. Bujor nr. 71/2013 și asupra H.C.J. nr. 429/2013, 
fără a exista aspecte de nelegalitate, conform adreselor nr. 4708/1/22.04.2020 și nr. 
5018/15.05.2020 ale Instituției Prefectului Județul Galați. 

Referitor la punctul 2.3 din adresa ministerului, având în vedere că la poziția 266 din 
inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Galați figurează drumul 
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județean DJ 251M (H.C.J. nr. 28/30.01.2020), poziția în inventar, corespunzătoare Spitalului 
Orășenesc Târgu Bujor, este poziția 267. 

La momentul actual, la Spitalul Orășenesc Târgu Bujor se află în derulare proiectul 
„Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare a Ambulatoriului Integrat de Specialitate de la 
Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor”, având ca obiectiv construirea unei clădiri noi pentru 
Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului Orăşenesc din Târgu Bujor şi modernizarea 
cabinetelor medicale care în acest moment deservesc ambulatoriul. Astfel, vor fi create spaţii 
noi pentru activitatea cabinetelor de chirurgie generală, obstetrică, ORL, oftalmologie, 
pediatrie, medicină internă, precum şi pentru laboratorul de analize medicale. Se va dota 
Ambulatoriul de Specialitate cu 180 de echipamente medicale. 

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – 
Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, 
regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând 
incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, 
precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul 
Specific 8.1 - Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel 
secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A - Ambulatorii. 

Perioada de derulare a proiectului este 20 mai 2019 - 31 decembrie 2021, iar conform 
Ghidului solicitantului, U.A.T. județul Galați, în calitate de Beneficiar, „trebuie să facă dovada 
înscrierii definitive a dreptului de proprietate în termen de maxim 12 luni de la data intrării în 
vigoare a contractului de finanțare”. 

Începutul lunii iulie 2019 a fost marcat de apariţia Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în speţă 
interesând dispoziţiile tranzitorii prevăzute la art. 607 alin. (4), potrivit cărora „Modificările 
inventarelor bunurilor aparţinând domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale atestate 
prin hotărâre a Guvernului, anterior intrării în vigoare a prezentului cod, se atestă prin hotărâre 
a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului 
local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz.” 

Astfel, în aplicarea noilor norme juridice, la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi a fost 
constituită Comisia specială de inventariere a domeniului public şi privat al judeţului Galaţi 
numită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 496/01.10.2019. 

În consecinţă, în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a fost iniţiat acest proiect 
de act administrativ. Totodată, arătăm că proiectul – însoţit de toate documentele necesare – 
a fost comunicat ministerului cu atribuţii în domeniul administraţiei publice, în vederea obţinerii 
punctului de vedere legal cu privire la acestea. 

Solicităm avizarea prezentului proiect de către Comisiile de specialitate ale Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. 5 – juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională şi, respectiv, nr. 6 – de analiză privind 
administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere a 
monumentelor istorice şi de arhitectură.  

În concluzie, supunem spre aprobare şedinţei în plen proiectul actului administrativ sus-
arătat. 

 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 
Costel FOTEA 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                     Director executiv, 
                                                                                                                                                                                           Constantin CRISTEA 
 
 
Nedelcu Costel/15.06.2020/1 ex. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind atestarea completării 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Galați 

 
 

Prin referatul de aprobare, iniţiatorul – Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, 
domnul Costel FOTEA, propune spre adoptare proiectul de hotărâre privind atestarea 
apartenenţei la domeniul public al judeţului Galaţi a Spitalului Orășenesc Târgu Bujor, 
precum şi aprobarea completării Secţiunii I „Bunuri imobile” la anexa nr. 1 „Inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi” atestat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Galaţi, precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi. 

Necesitatea şi oportunitatea promovării prezentului proiect de act administrativ 
rezidă din clarificarea regimului juridic al dreptului de proprietate asupra bunului imobil 
Spitalul Orășenesc Târgu Bujor, în sensul atestării apartenenţei acestuia din urmă la 
domeniul public al judeţului Galaţi, conform procedurii din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. Bunul vizat constituie obiect al cererii de finanţare „Extindere, reabilitare, 
modernizare şi dotare a Ambulatoriului Integrat de Specialitate de la Spitalul Orăşenesc 
Târgu Bujor”, cu perioadă de derulare a proiectului între 20 mai 2019 – 31 decembrie 2021, 
iar conform Ghidului solicitantului, UAT Județul Galați, în calitate de Beneficiar, „trebuie să 
facă dovada înscrierii definitive a dreptului de proprietate în termen de maxim 12 luni de la 
data intrării în vigoare a contractului de finanțare”. 

Astfel, la anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului 
Galaţi” la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului 
Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 şi 605 bis din 15 august 2002, cu 
modificările şi completările ulterioare (cele mai recente producându-se prin Hotărârea 
Guvernului nr. 847/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 957 din 4 
decembrie 2017), se intenţionează completarea Secţiunii I „Bunuri imobile”, prin 
introducerea după poziţia nr. 266 a unei noi poziţii, poziţia nr. 267, pentru următoarele 
considerente: 

- ultima poziție completatoare la Hotărârea Guvernului nr. 847/2017 este poz. 265 - 
Liceul Tehnologic „Simion Mehedinţi” Galaţi (fost Centrul de Plasament nr. 5); 

- poz. 266 - drumul judeţean DJ 251M, ce aparține domeniului public al județului 
Galați, a fost introdusă prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 28/30.01.2020.  

Astfel, următoarea poziție, poziţia nr. 267, vizează Spitalul Orășenesc Târgu Bujor, 
urmare a adoptării unei serii de acte administrative (Ordinul nr. 920/30.11.2010 al Instituției 
Prefectului Județul Galați, H.C.J. Galați nr. 429/23.12.2013 și H.C.L. orașul Târgu Bujor nr. 
71/13.12.2013), inclusiv a intabulării dreptului de proprietate publică a judeţului Galaţi 
asupra acestuia. Conţinutul acestei poziţii este reflectat în anexa proiectului actului 
administrativ, conform inventarului întocmit de către Comisia specială de inventariere a 
domeniului public şi privat al judeţului Galaţi, numită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. 496/01.10.2019, cu respectarea formatului stabilit prin normele tehnice 
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al 
comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor. 

Astfel, coloana 0 „Nr. crt.” are conținutul propus „267” întrucât ultima completare a 
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Galați, atestat prin 



 

 

Hotărârea Guvernului nr. 562/2002, s-a produs prin Hotărârea Guvernului nr. 847/2017, 
generând introducerea unor noi poziții, ultima fiind poziția 265, iar pentru poziția următoare 
– 266 a fost trecut drumul județean DJ 251M, ce aparține domeniului public al județului 
Galați și atestat prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 28/30.01.2020. 

Coloana 1 „Codul de clasificare” conține clasificarea bunului în grupa, subgrupa, 
clasa și subclasa mijloacelor fixe, conform Catalogului privind clasificarea și duratele 
normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004. 

Coloana 2 „Denumirea bunului” conține denumirea activului fix - „Spitalul Orășenesc 
Târgu Bujor”. 

Coloana 3 „Elemente de identificare” conține detalii așa cum au fost înscrise în 
cartea funciară nr. 100447 Târgu Bujor – adresa, construcțiile C1÷C19 cu suprafețele 
construite la sol și suprafețele desfășurate corespunzătoare, vecinătățile, materiale 
componente; suprafața de teren aferentă construcțiilor edificate pe acesta și categoria de 
folosință. 

Coloana 4 va avea următorul cuprins: „2013, 1996, 1960, 1968, 1965, 1965, 1965, 
1875, 1970, 1875, 1968, 1965, 1875, 1875, 1960, 1960, 1994, 1960, 2015, 2015”. 

Coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.255,697, din care 763,305 - teren” 
Coloana 6 „Situația juridică actuală” va avea următorul cuprins: „Hotărârea 

Consiliului Local al orașului Târgu Bujor nr. 71/13.12.2013, Hotărârea Consiliului Județean 
Galați nr. 429/23.12.2013, Cartea funciară nr. 100447 – unitatea administrativ–teritorială 
Târgu Bujor, Autorizația de construire nr. 25/08.08.2014, Proces–verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor nr. 3026/17.11.2015, Autorizația de construire nr. 24/08.08.2014 și 
Proces–verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 3051/20.11.2015”. 

 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază prevederile Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare.   

Astfel, conform dispozițiilor tranzitorii prevăzute la art. 607 alin. (4), „Modificările 
inventarelor bunurilor aparţinând domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale 
atestate prin hotărâre a Guvernului, anterior intrării în vigoare a prezentului cod, se atestă 
prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 
sau a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz”.  

În acest sens, „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii 
administrativ-teritoriale se întocmeşte şi se actualizează de către o comisie special 
constituită, condusă de autoritatea executivă ori de o altă persoană împuternicită să 
exercite atribuţiile respective, după caz.” [art. 289 alin. (2)]. „Inventarul prevăzut la alin. (2) 
se atestă prin hotărâre a autorităţii deliberative a fiecărei unităţi administrativ-teritoriale.” 
[art. 289 alin. (5)] 

„Hotărârea va fi însoţită, sub sancţiunea nulităţii, constatată în condiţiile legii, cel 
puţin de următoarele documente: 

 a) acte doveditoare ale dreptului de proprietate (concret, este vorba despre: 
Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 429/23.12.2013, Hotărârea Consiliului Local 
orașul Târgu Bujor nr. 71/13.12.2013), însoţite de extrasul de carte funciară nr. 100447 - 
unitatea administrativ–teritorială Târgu Bujor, din care să reiasă înscrierea dreptului de 
proprietate în cartea funciară şi faptul că bunul în cauză nu este grevat de sarcini; 

 b) declaraţie pe propria răspundere a secretarului general al unităţii administrativ-
teritoriale din care să reiasă că bunul în cauză nu face/face obiectul unor litigii la momentul 
adoptării hotărârii.” [art. 289 alin. (6)]. 

„Proiectul hotărârii privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al unităţii administrativ-teritoriale se comunică şi ministerului cu atribuţii în domeniul 
administraţiei publice, însoţit de documentele prevăzute la alin. (6) în termenul prevăzut la 
art. 197 alin. (1).” [art. 289 alin. (9)] 

 
 



 

 

„Ministerul cu atribuţii în domeniul administraţiei publice transmite în termen de 
maximum 60 zile de la înregistrarea comunicării prevăzute la alin. (9) un punct de vedere 
cu privire la proiectul hotărârii, precum şi la documentaţia aferentă acesteia, pe baza 
consultării autorităţilor şi instituţiilor interesate cu privire la situaţia juridică a 
bunului/bunurilor care fac obiectul hotărârii.” [art. 289 alin. (10)] 

„În situaţia în care ministerul cu atribuţii în domeniul administraţiei publice, în punctul 
de vedere comunicat, sesizează aspecte care contravin prevederilor legale în vigoare, 
autorităţile administraţiei publice locale efectuează modificările corespunzătoare în 
proiectul hotărârii prevăzute la alin. (5) în termen de maximum 45 de zile de la data luării la 
cunoştinţă a acestuia.” [art. 289 alin. (12)] 

„În situaţia în care ministerul cu atribuţii în domeniul administraţiei publice, în punctul 
de vedere comunicat, nu sesizează aspecte care contravin prevederilor legale în vigoare, 
precum şi în cazul prevăzut la alin. (12), autoritatea deliberativă, la propunerea autorităţii 
executive, adoptă hotărârea prin care se atestă inventarul bunului/bunurilor din domeniul 
public al unităţii administrativ-teritoriale.” [art. 289 alin. (13)] 

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 iniţiat îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
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