HOTǍRÂREA Nr. ___
din __________________ 2019
privind: aprobarea Acordului între Spitalul Clinic Județean de Urgenţã „Sf. Apostol
Andrei” Galaţi şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind realizarea
obiectivului de investiție „Clădire pentru relocare Serviciu Prosectură Medicină
Legală”
Inițiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9136/22.08.2019
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistenţă şi protecţie socială,
învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement, al Comisiei de
specialitate nr. 5 - juridică, pentru administraţie publică locală, respectare a drepturilor şi
libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională 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 adresa Spitalului Clinic Județean de Urgenţã „Sf. Apostol Andrei” Galaţi
cu nr.17433/12.08.2019, înregistrată la Consiliul Județean Galaţi cu nr. 9136/12.08.2019;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 49 din 28. 03. 2017 privind
darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului
Galaţi cãtre Spitalului Clinic Județean de Urgenţã „Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi aprobarea
contractului de dare în administrare;
Având în vedere prevederile capitolului VI – Obligaţiile părţilor, art. 6 – Obligaţiile
proprietarului, punctul 4 din Contractul de administrare directă nr. 4695/26.05.2017 încheiat
între Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Spitalului Clinic Județean de Urgenţã “Sf.
Apostol Andrei” Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. c), d) și alin. (8) lit. a) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 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.1. (1) Se aprobă Acordul între Spitalul Clinic Județean de Urgenţă „Sf. Apostol
Andrei” Galaţi şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind realizarea obiectivului
de investiție „Clădire pentru relocare Serviciu Prosectură Medicină Legală”, prevăzut în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se împuternicește Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu semnarea în numele şi
pe seama Consilului Judeţean Galaţi a Acordului.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Spitalului Clinic Județean de Urgenţă „Sf.
Apostol Andrei” Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
COSTEL FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul Judeţului,
Ionel Coca
Șef serviciu,
Pufu Eugenia
20.08.2019

Director executiv
Cristea Constantin
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ANEXĂ
ACORD ÎNTRE SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENŢĂ „SF. APOSTOL ANDREI”
GALAŢI ŞI JUDEŢUL GALAŢI, PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI, PRIVIND
REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE „CLĂDIRE PENTRU RELOCARE
SERVICIU PROSECTURĂ MEDICINA LEGALĂ”
Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, cod de identificare fiscală (CIF)
3127476, cu sediul în municipiul Galaţi, str. Eroilor nr. 7, judeţul Galaţi, telefon: 0236302520,
fax: 0236411099, prin Consiliul Judeţean Galaţi, reprezentat de domnul Costel FOTEA, în
calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi
şi
Spitalul Clinic Județean de Urgenţã „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, cu sediul în municipiul
Galaţi, str. Brăilei nr. 177, judeţul Galaţi, Telefon: 0236 461 000 reprezentat de doamna
Ec. Dobrea Valentina-Alina, în calitate de Manager,
au convenit încheierea prezentului Acord.
Cadrul general:
Prin adresa nr. 17433/12.08.2019, înregistratã la Consiliul Județean Galaţi cu nr.
9136/12.08.2019, Spitalului Clinic Județean de Urgenţã “Sf. Apostol Andrei” Galaţi și-a
exprimat acordul cu privire la realizarea obiectivului de investiție: „Clădire pentru relocare
Serviciu Prosectură Medicina Legală”, conform capitolului VI – Obligaţiile părţilor, art. 6 –
Obligaţiile proprietarului, punctul 4 din Contractul de administrare directă nr. 4695/26.05.2017
încheiat între Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Spitalului Clinic Județean de
Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi.
Art. 1. - Obiectul prezentului Acord
Prezentul Acord reprezintă exprimarea acordului de realizare a investiției „Clădire
pentru relocare Serviciu Prosectură Medicină Legală”.
Art. 2. - Obligaţiile Consiliului Judeţean Galaţi
Va derula investiţia „Clădire pentru relocare Serviciu Prosectură Medicină Legală”.
În ceea ce priveşte amplasamentul care face obiectul investiţiei, acesta va fi preluat
din administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi în
administrarea Consiliului Judeţean Galaţi, anterior emiterii ordinului de începere a lucrărilor,
pe baza unui proces-verbal de predare-primire distinct.
Art. 3. - Obligaţiile Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”
Galaţi
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi va permite accesul
constructorului şi aparatului de specialitate care va urmări derularea lucrărilor în conformitate
cu regulamentul de ordine interioară.
Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol
Andrei” Galați va pune la dispoziţia Consiliului Judeţean Galaţi informaţii, documente şi spaţii
necesare derulării în bune condiţii a investiţiei.
Va prelua spre exploatare obiectivul de investiție realizat în codiţiile prevăzute de lege.
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Art. 4. - Termene
Prezentul Acord se încheie pe durata derulării obiectivului de investiție „Clădire pentru
relocare Serviciu Prosectură Medicina Legală”.
Prezentul acord s-a semnat azi ............................... , în două exemplare originale,
câte unul pentru fiecare în parte.

Unitatea Administrativ-Teritorială
Judeţul Galaţi

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
„Sf. Apostol Andrei”

Consiliul Județean Galați
Preşedinte,

Manager,

Costel FOTEA

Ec. Dobrea Valentina-Alina

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Nr. 9136/22.08.2019

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Acordului
între Spitalul Clinic Județean de Urgenţã „Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi Judeţul Galaţi,
prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind realizarea obiectivului de investiție „Clădire
pentru relocare Serviciu Prosectură Medicină Legală”

Iniţierea acestui proiect de hotărâre a fost determinată de necesitatea aprobării
Acordului între Spitalul Clinic Județean de Urgenţã „Sf. Apostol Andrei” Galați şi Judeţul
Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, în vederea realizării obiectivului de investiție „Clădire
pentru relocare Serviciu Prosectură Medicină Legală”.
Prin adresa nr. 17433/12.08.2019, înregistratã la Consiliul Județean Galaţi cu nr.
9136/12.08.2019, Spitalului Clinic Județean de Urgenţã “Sf. Apostol Andrei” Galaţi și-a
exprimat acordul cu privire la realizarea acestei investiții.
Noua construcţie va fi amplasată în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Sfăntul
Apostol Andrei Galaţi, va avea regimul de înălţime subsol, parter, 2 etaje şi etaj 3 retras, va
dispune de laborator de anatomie patologică, cameră rece, săli de necropsie, laborator
pentru analize toxicologice, spaţii pentru depozitarea reactivilor medicali şi amfiteatru pentru
studenţii de la Facultatea de Medicină și va fi prevăzută cu dotări respectiv: mese autopsie,
congelatoare biomedicale, generator gaze toxicologice, congelator mortuar 6 locuri, frigider
mortuar 12 locuri şi elevator hidraulic mortuar.
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, al Comisiei de specialitate nr. 5 - juridică, pentru administrație
publică locală, de respectarea drepturilor şi libertăților cetățenești, de cooperare
interinstituțională 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.

PREŞEDINTE,
COSTEL FOTEA

Director executiv Constantin Cristea
Șef serviciu Pufu Eugenia/
1 ex./21.08.2019

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Nr. 9136 /22.08.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Acordului
între Spitalul Clinic Județean de Urgenţã „Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi Judeţul
Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind realizarea obiectivului de investiție
„Clădire pentru relocare Serviciu Prosectură Medicină Legală”
Prin referatul de aprobare, iniţiatorul propune spre adoptare proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Acordului între Spitalul Clinic Județean de
Urgenţã „Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind
realizarea obiectivului de investiție „Clădire pentru relocare Serviciu Prosectură Medicină
Legală”.
Prin adresa nr. 17433/12.08.2019, înregistratã la Consiliul Județean Galaţi cu nr.
9136/12.08.2019, Spitalului Clinic Județean de Urgenţã “Sf. Apostol Andrei” Galaţi și-a
exprimat acordul cu privire la realizarea acestei investiții.
Noua construcţie va fi amplasată în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Sfăntul
Apostol Andrei Galaţi, va avea regimul de înălţime subsol, parter, 2 etaje şi etaj 3 retras,
va dispune de laborator de anatomie patologică, cameră rece, săli de necropsie, laborator
pentru analize toxicologice, spaţii pentru depozitarea reactivilor medicali şi amfiteatru
pentru studenţii de la Facultatea de Medicină și va fi prevăzută cu dotări respectiv: mese
autopsie, congelatoare biomedicale, generator gaze toxicologice, congelator mortuar 6
locuri, frigider mortuar 12 locuri şi elevator hidraulic mortuar.
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază:
- prevederile capitolului VI – Obligaţiile părţilor, art. 6 – Obligaţiile proprietarului,
punctul 4 din Contractul de administrare directă nr. 4695/26.05.2017 încheiat între Judeţul
Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Spitalului Clinic Județean de Urgenţã “Sf. Apostol
Andrei” Galaţi, conform cărora „Consiliul Judeţean Galaţi poate realiza investiţii directe în
baza unui acord între proprietar şi administrator. Investiţiile vor fi urmărite de către
serviciile specializate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi. La
finalizarea lucrărilor se va transfera valoarea acestora în vederea reactualizării valorii de
inventar.”
- 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. (1) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ [„Consiliul judeţean are atribuţii privind gestionarea
serviciilor publice de interes judeţean”];
- prevederile art. 173 alin. (8) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ [„Consiliul judeţean poate asigura, în tot sau în parte,
cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de administrare, lucrările şi
fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea şi funcţionarea clădirilor în care îşi
desfăşoară activitatea autorităţi sau instituţii publice a căror activitate prezintă un interes
judeţean. Bunurile achiziţionate pentru dotări rămân în proprietatea judeţului”];
- 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.
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