
 

 

HOTĂRÂREA Nr. 80 

din 30 martie 2021 
 

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 204/31.08.2020 privind 
aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a dreptului de servitute de 
trecere aeriană și supraterană asupra terenului în suprafață de 21,5 m2 aflat în 
domeniul public al județului Galați și administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie 
Galați, situat în incinta Spitalului de Pneumoftiziologie Galați, str. Științei nr. 117, 
municipiul Galați, în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia 
Nord S.A. – Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Galați 

Iniţiator: Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2736/22.03.2021 

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 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 adresele nr. 50307/02.03.2021 și nr. 50312/02.03.2021 ale S.C. 
Distribuție Energie Electrică România S.A. – Sucursala Galați, înregistrate la Consiliul 
Județean Galați cu nr. 2736/02.03.2021; 
           Având în vedere adresa nr. 3235/09.03.2021 a Spitalului de Pneumoftiziologie 
Galați, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 2736/09.03.2021; 

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) lit. a) și lit. c), alin. (3), alin. (4) și art. 14 
alin. (3) din Legea nr. 123/10.07.2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, cu 
modificările şi completările ulterioare;    

 Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de Urgență nr. 
57/03.07.2019 privind Codul administrativ; 

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.I.  Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 204/31.08.2020 

privind aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a dreptului de servitute de 

trecere aeriană și supraterană asupra terenului în suprafață de 21,50 m2 aflat în domeniul 

public al județului Galați și administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Galați, situat în 

incinta Spitalului de Pneumoftiziologie Galați, str. Științei nr. 117, municipiul Galați, în 

favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de 

Distribuție a Energiei Electrice Galați, după cum urmează: 

Art. 1 alin. (1) va avea următorul conţinut: „Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Galați nr. 204/31.08.2020 în sensul constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și 

a dreptului de servitute de trecere aeriană și supraterană, asupra terenului în suprafață de 

114 m2 aflat în domeniul public al județului Galați și în administrarea Spitalului de 

Pneumoftiziologie Galați, situat în incinta Spitalului de Pneumoftiziologie Galați, str. Științei 

nr. 117, mun. Galați, în favoarea S.C. Distribuție Energie Electrică România S.A. – 
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Sucursala Galați, în vederea realizării lucrării de „Racordarea la rețeaua electrică a locului 

de consum permanent Corp E – Bucătărie, mun. Galați, str. Științei nr. 117, nr. cadastral 

108038-C1”. 

Art.II. Se modifică și se înlocuiește Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 
204/31.08.2020 cu Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.III. Prezenta hotărâre se va comunica Spitalului de Pneumoftiziologie Galați și 
S.C. Distribuție Energie Electrică România S.A. – Sucursala Galați. 

 
 

 
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/1 ex/11.03.2021 
 

                                       

https://www.google.ro/search?q=ptab&sxsrf=ALeKk00LNwRF0Mm8Wsp26kHA3jiXpLdGrw:1615470911633&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=VgxSTlMhs3zlHM%252CdCwKBKsVRX-RQM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQDB3ngTWpXJA5WruEipGBT0rwmxw&sa=X&ved=2ahUKEwiFotSOsqjvAhVFxYUKHTwmAuYQ9QF6BAgJEAE#imgrc=VgxSTlMhs3zlHM
https://www.google.ro/search?q=ptab&sxsrf=ALeKk00LNwRF0Mm8Wsp26kHA3jiXpLdGrw:1615470911633&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=VgxSTlMhs3zlHM%252CdCwKBKsVRX-RQM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQDB3ngTWpXJA5WruEipGBT0rwmxw&sa=X&ved=2ahUKEwiFotSOsqjvAhVFxYUKHTwmAuYQ9QF6BAgJEAE#imgrc=VgxSTlMhs3zlHM
https://www.google.ro/search?q=ptab&sxsrf=ALeKk00LNwRF0Mm8Wsp26kHA3jiXpLdGrw:1615470911633&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=plDwrA8mPsVmHM%252Cu4fq2q4ZKXTXMM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQZdhRYLLWTfmz80CUUlrF5whYGkQ&sa=X&ved=2ahUKEwiFotSOsqjvAhVFxYUKHTwmAuYQ9QF6BAgKEAE#imgrc=plDwrA8mPsVmHM
https://www.google.ro/search?q=ptab&sxsrf=ALeKk00LNwRF0Mm8Wsp26kHA3jiXpLdGrw:1615470911633&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=plDwrA8mPsVmHM%252Cu4fq2q4ZKXTXMM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQZdhRYLLWTfmz80CUUlrF5whYGkQ&sa=X&ved=2ahUKEwiFotSOsqjvAhVFxYUKHTwmAuYQ9QF6BAgKEAE#imgrc=plDwrA8mPsVmHM
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Anexa 

 

Date identificare 
 

ale terenului în suprafață de 114 m2 (15 m x 7,6 m) 
pentru amplasarea PTAB (Post de transformare în anvelopă de beton)  

 

  

 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFotSOsqjvAhVFxYUKHTwmAuYQFjAKegQIAhAD&url=http%3A%2F%2Fwww.pavel-sons.com%2Fro%2FPosturi-de-transformare-%25C3%25AEn-anvelop%25C4%2583-de-beton-(PTAB)_c13_1.html&usg=AOvVaw2F78ow25oV-HlJlk17CFme
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFotSOsqjvAhVFxYUKHTwmAuYQFjAKegQIAhAD&url=http%3A%2F%2Fwww.pavel-sons.com%2Fro%2FPosturi-de-transformare-%25C3%25AEn-anvelop%25C4%2583-de-beton-(PTAB)_c13_1.html&usg=AOvVaw2F78ow25oV-HlJlk17CFme

