
 
 
 
 

 
HOTĂRÂREA Nr. ____ 

din ____________________  2021 
 

privind: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 49 din 28 
martie 2017 privind darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în 
domeniul public al judeţului Galaţi către Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. 
Apostol Andrei” Galaţi şi aprobarea contractului de dare în administrare 
Iniţiator : Costel Fotea – Președintele Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:1089/19.01.2021 
 

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. 4 pentru asistenţă şi 

protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement, 
precum 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 Judeţului Galaţi; 

Având în vedere Autorizația de construire nr. 480/18.06.2018, emisă de Primăria 
municipiului Galați; 

Având în vedere Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 
1715/01.02.2019; 

Având în vedere Certificatul de atestare a edificării construcției nr. 1083/15.10.2019; 
Având în vedere Autorizația de construire nr. 156/05.03.2018, emisă de Primăria 

municipiului Galați; 
Având în vedere Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 

11826/05.11.2020; 
Având în vedere Certificatul de atestare a edificării construcției nr. 1406/20.11.2020; 
Având în vedere prevederile Art. 861 alin. (3), art. 867 – 870 din Legea nr. 287/2009 

privind Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 108 lit. a), art. 173 alin. (1) lit. c), art. 297-300 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În baza art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.I. Se modifică și completează Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 49 din 28 martie 
2017 privind darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al 
judeţului Galaţi către Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi 
aprobarea contractului de dare în administrare, după cum urmează: 

- Poz. 27 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 49 din 28 martie 
2017, se modifică și va avea următorul conținut: 
 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Codul de 

clasificare/ 

nr. 

inventar 

 

 

Denumirea bunului 

 

 

Elemente de identificare 

Anul 

dobândirii 

sau, după 

caz, al 

dării în 

folosinţă 

 

Valoarea de 

inventar 

(lei) 

 

 

27 

    

 

1.6.1 

Consolidare buncăr, extindere și 

reamenajare secție de 

radioterapie din cadrul Spitalului 

Clinic Județean de Urgență „Sf. 

Apostol Andrei” Galaţi 

Buncăr și secție de 

radioterapie – C 1 

Regim de înălțime – S+P 

Suprafaţă construită la sol: 763 

mp 

Suprafaţă construită desfăşurată: 

1321 mp 

 

 

2019 

 

 

5.545.477,78 

 
 

- Se completează Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 49 din 28 
martie 2017, cu poz. 44, care va avea următorul conținut: 
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Nr. 

crt. 

Codul de 

clasificare/ 

nr. 

inventar 

 

Denumirea 

bunului 

 

Elemente de identificare 

Anul dobândirii 

sau, după caz, 

al dării în 

folosinţă 

Valoarea de 

inventar 

(lei) 

 

 

 

44 

 

 

 

1.6.2 

Parcare 

supraetajată – 

Spitalul Clinic 

Județean de 

Urgență „Sf. 

Apostol Andrei” 

Galați 

Parcare supraetajată – C32  

Regim de înălțime – D+P 

Suprafaţă construită la sol: 4143 mp 

Suprafaţă construită desfăşurată: 4623 mp 

 

 

 

2020 

 

 

 

8.891.921,43 

 

 
 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Clinic Județean de Urgență „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,  
Constantin CRISTEA 

Nedelcu Costel 
12.01.2021/1 ex. 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 1089 din 19.01.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea și completarea 

Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 49 din 28 martie 2017 privind darea în administrare a 
imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi către Spitalul Clinic 

Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi aprobarea contractului de dare în 
administrare 

 
 

 
   Urmare a Autorizațiilor de construire nr. 480/18.06.2018 și nr. 156/05.03.2018, emise de 

Primăria municipiului Galați și a Certificatelor de atestare a edificării construcției nr. 

1083/15.10.2019 și nr. 1406/20.11.2020, este necesară modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Județean Galați nr. 49 din 28 martie 2017 privind darea în administrare a imobilelor 

(clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi către Spitalul Clinic Județean de 

Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi aprobarea contractului de dare în administrare. 

Astfel, se modifică poz. 27 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 49 din 

28 martie 2017 și se completează aceiași anexă cu poz. 44 (poz. 32 din Extrasul de carte funciară 

nr. 126335 Galați – imobilul – clădiri și terenul aferent – în care funcționează Spitalul Clinic 

Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați). 

Faţă de cele menţionate, solicităm raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru 

asistență şi protecţie socială, învățământ, sănătate, cultură, activități 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, 

precum şi supunerea spre aprobare de către Consiliul Judeţean Galaţi a proiectului de hotărâre 

anexat. 

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 
Costel FOTEA 

 

 
 
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         Director executiv, 
                                                                                                                                        Constantin Cristea 
 
 
 
 
Nedelcu Costel/12.01.2021/1 ex. 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 1089/ 19.01.2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea și completarea 
Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 49 din 28 martie 2017 privind darea în administrare 

a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi către Spitalul 
Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi aprobarea contractului de dare în 

administrare 
 

 
 

Prin referatul de aprobare, iniţiatorul – Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, domnul 
Costel FOTEA, propune spre adoptare proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi 
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr 49 din 28 martie 
2017 privind darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al 
judeţului Galaţi către Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi 
aprobarea contractului de dare în administrare. 

Urmare a Autorizațiilor de construire nr. 480/18.06.2018 și nr. 156/05.03.2018, emise 

de Primăria municipiului Galați și a Certificatelor de atestare a edificării construcției nr. 

1083/15.10.2019 și nr. 1406/20.11.2020, este necesară modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Județean Galați nr. 49 din 28 martie 2017 privind darea în administrare a 

imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi către Spitalul Clinic 

Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi aprobarea contractului de dare în 

administrare. 

Astfel, se modifică poz. 27 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 

49 din 28 martie 2017 și se completează aceiași anexă cu poz. 44 (poz. 32 din Extrasul de 

carte funciară nr. 126335 Galați – imobilul – clădiri și terenul aferent – în care funcționează 

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați). 

Conform prevederilor art. 861 alin. (3) din Codul civil al României, republicat, cu 

modificările ulterioare „În condițiile legii, bunurile proprietate publică pot fi date în 

administrare sau în folosință gratuită și pot fi concesionate ori închiriate”, iar în baza art. 867 

alin. (1) din același act normativ „Dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a 

Guvernului, a consiliului județean sau, după caz, a consiliului local”. 

Potrivit prevederilor art. 108 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare „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 date în 

administrarea instituțiilor publice și regiilor autonome din subordinea unității administrativ-

teritoriale care le are în proprietate”. 

În conformitate cu 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”. 

În conformitate cu art. 297 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare „autoritățile 

deliberative ale administrației publice locale, pentru bunurile aparținând domeniului public al 

unităților administrativ-teritoriale decid, în condițiile legii, cu privire la modalitățile de 

exercitare a dreptului de proprietate publică, respectiv darea în administrare”. 

 



 

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. 
 

 
 

Director executiv, 
Cristea Constantin 

 
 
 

Director executiv, 
Angheluţă Laura–Delia 

Direcţia Arhitect şef, 
_____________ 

Director executiv, 
Epure Camelia 

Director executiv, 
Stoica George 

Director executiv, 
Săndulache Elena 

Serviciul contencios şi  
probleme juridice, 

Nedelcu Georgeta–Alina 

 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                         Director executiv: Constantin Cristea 

Nedelcu Costel/1 ex/ 12.01.2021 


