HOTĂRÂREA NR. _____
din ___________________ 2021
privind: acceptarea transferului managementului asistenței medicale pentru Spitalul
Municipal „Anton Cincu” Tecuci, de la Consiliul Local al municipiului Tecuci la
Consiliul Județean Galați, precum și a trecerii din domeniul public al municipiului
Tecuci și administrarea Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci în domeniul public
al județului Galați și administrarea Consiliului Judeţean Galaţi a imobilelor (construcții
și terenuri aferente) în care funcționează Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci
Iniţiator: Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7740/09.07.2021
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 Judeţului Galaţi;
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanţe,
strategii, studii şi prognoză economico-socială, al comisiei de specialitate nr. 4 pentru
asistență și protecție socială, învățământ, sănătate, cultură, activități științifice, sportive și 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;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Tecuci nr. 68 din
22.06.2021 privind aprobarea transferului managementului Spitalului Municipal „Anton Cincu”
Tecuci de la Consiliul Local Tecuci la Consiliul Judeţean Galaţi şi aprobarea trecerii imobilelor
aferente Spitalului Municipal “Anton Cincu” Tecuci din domeniul public al Municipiului Tecuci şi
administrarea Spitalului Municipal “Anton Cincu” Tecuci, în domeniul public al Județului Galați
şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 221 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul
Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 108 lit. a), ale art. 294 alin. (3) și alin. (7), precum și
ale art. 297-300 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), c) și f) 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. Se acceptă transferul managementului asistenței medicale pentru Spitalul
Municipal „Anton Cincu” Tecuci, de la Consiliul Local al municipiului Tecuci la Consiliul
Județean Galați.
Art.2. (1) Se declară de interes public județean imobilele (construcții și terenuri
aferente) în care funcționează Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci.
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(2) Se aprobă trecerea imobilelor (construcții și terenuri aferente), în care funcționează
Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci, din domeniul public al municipiului Tecuci și
administrarea Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci în domeniul public al județului Galați
și administrarea Consiliului Judeţean Galaţi.
(3) Se aprobă darea în administrare către Spitalul Municipal “Anton Cincu” Tecuci, a
imobilelor prevăzute la alin. (2).
(4) Datele de identificare ale imobilelor prevăzute la alin. (2) sunt prevăzute în Anexa 1
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(5) Modelul contractului de dare în administrare către Spitalul Municipal “Anton Cincu”
Tecuci este prevăzut în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Predarea activelor financiar-contabile și a statelor de funcții, precum și predarea
preluarea imobilelor (construcții și terenuri aferente) în proprietate și în administrare, se vor
efectua în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului privind
aprobarea transferului managementului asistenței medicale pentru Spitalul Municipal „Anton
Cincu” Tecuci, de la Consiliul Local al municipiului Tecuci la Consiliul Județean Galați.
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Local al municipiului Tecuci și
Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci.

P R E Ş E D I N T E,
Costel FOTEA

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al judeţului,
Ionel COCA

Șef serviciu Eugenia PUFU
08.07.2021/1 ex.

Director executiv adjunct,
Sorin HĂLĂȘAG
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ANEXA 1
Date de identificare
ale imobilelor (construcții și terenuri aferente) în care funcționează Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci
și care trec în domeniul public al Județului Galați
Nr.
crt.

Cod
de
clasificare

0
1

1
1.6.2.

Denumirea
bunului
2
Spitalul Municipal
„Anton Cincu”
Tecuci

Elemente de identificare
3
Loc. Tecuci, str. Costache Conachi nr. 35, jud. Galați;
Suprafață teren – 25.025 mp, nr. cadastral 102210,
intravilan, categoria de folosință: curți construcții – 13.427
mp și neproductiv – 11.598 mp, pe care sunt edificate
construcțiile C1 – C23 și C26 – C28, administrative, social
culturale, industriale și edilitare, în suprafață totală
construită la sol de 6.492, având ca vecinătăți:

Anul
dobândirii
şi/sau al dării
în folosinţă
4

Valoarea
de inventar
(mii lei)
5
11.217,084
din care
6.093,587 - teren

6
Hotărârea Guvernului nr.
562/15.08.2002, Anexa nr. 3,
poz.: 847 - 853;
856 - 865;
868; 873
Cartea funciară nr. 102210 –
Unitatea administrativ-teritorială
Tecuci

1970

4.404,706
din care
891,504 - teren

Hotărârea Guvernului nr.
562/15.08.2002, Anexa nr. 3,
poz. 866
Cartea funciară nr. 115393 –
Unitatea administrativ-teritorială
Tecuci

1955

3.000,184
din care
385,029 - teren

Hotărârea Guvernului nr.
562/15.08.2002, Anexa nr. 3,
poz. 872;
Cartea funciară nr. 102212 –
Unitatea administrativ-teritorială
Tecuci
Hotărârea Consiliului Județean
Galați nr. 227/19.12.2002;

1905

la est – râul Bârlad
la nord – domeniu public al municipiului Tecuci și
proprietate particulară
la vest – str. Costache Conachi
la sud – domeniu privat al municipiului Tecuci și proprietate
particulară
2

1.6.2.

Spitalul Municipal
„Anton Cincu”
Tecuci – Secția
pediatrie

Loc. Tecuci, str. Elena Doamna nr. 2A (fost nr. 27), jud.
Galați;
Suprafață teren – 3.596 mp, nr. cadastral 115393,
intravilan, împrejmuit, categoria de folosință: curți
construcții, pe care sunt edificate construcțiile C1 – C3,
administrative și social culturale, în suprafață totală
construită la sol de 1.047 mp, având ca vecinătăți:

Situaţia juridică actuală

la est – domeniu public al municipiului Tecuci și
proprietate particulară
la nord – proprietate particulară
la vest – proprietate particulară
la sud – domeniu public al municipiului Tecuci
3

1.6.2.

Spitalul Municipal
„Anton Cincu”
Tecuci Ambulatoriul de
specialitate

Loc. Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 29, jud. Galați;
Suprafață totală teren – 1.731 mp, din care:
- 1.611 mp, nr. cadastral CAD 8331, intravilan, categoria de
folosință: curți construcții, pe care este edificată construcția C1
având destinația: construcții administrative și social culturale
(o parte din construcție aparține domeniului privat al Unității
administrativ-teritoriale Județul Galați), în suprafață totală
construită la sol de 935 mp;
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Hotărârea Consiliului local
Tecuci nr. 106/20.12.2002;
Hotărârea Consiliului local
Tecuci nr. 30/27.03.2003;
Hotărârea Consiliului Județean
Galați nr. 91/08.11.2004;
Hotărârea Consiliului Județean
Galați nr. 472/29.05.2007;
- 120 mp, nr. cadastral 104509, intravilan, categoria de
folosință: curți construcții, pe care este edificată construcția C1
având destinația: construcții industriale și edilitare, în suprafață
construită la sol de 47 mp;
Vecinătăți:
la est – domeniu public al județului Galați
la nord – domeniu public al județului Galați
la vest – str. 1 Decembrie 1918
la sud – domeniu public al județului Galați

1970

Cartea funciară nr. 104509 –
Unitatea administrativ-teritorială
Tecuci
Hotărârea Guvernului nr.
562/15.08.2002, Anexa nr. 3,
poz. 871
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ANEXA 2
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Nr._________ / __________

Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci
Nr. _______ / _____________

Contract de administrare directă
I. PĂRŢILE
JUDEŢUL GALAŢI prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu sediul în Galaţi, str. Eroilor nr.7,
reprezentat de Preşedinte Costel Fotea, în calitate de PROPRIETAR,
şi
Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci, reprezentat de Manager _____________,
în calitate de ADMINISTRATOR,
au convenit asupra încheierii prezentului contract.

-

II. TEMEIUL LEGAL
Art.1. Prezentul contract are următorul temei legal:
Art. 136 din Constituţia României, republicată;
Art. 861 alin. (3), art. 867 – 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu
modificările şi completările ulterioare;
Art. 297 alin. (1) lit. a) și art. 298-300 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

III. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2. Obiectul contractului îl constituie dreptul de administrare asupra imobilelor
(clădiri şi terenuri), situate în judeţul Galaţi, municipiul Tecuci, str. Costache Conachi nr. 35,
str. Elena Doamna nr. 2A și str. 1 Decembrie 1918 nr. 29, în care îşi desfăşoară activitatea
Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci, a căror date de identificare sunt cuprinse în
anexa parte integrantă din prezentul contract.
IV. DURATA CONTRACTULUI
Art.3. Durata contractului este de la momentul încheierii acestuia, pe toată perioada
desfăşurării activităţii Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci.
V. DREPTURILE PĂRŢILOR
Art.4. Drepturile proprietarului
1. Să verifice dacă utilizarea imobilelor este făcută în conformitate cu prevederile contractului
de administrare;
2. Să controleze modul de exercitare a dreptului de administrare, respectiv, să urmărească
modul în care administratorul îşi îndeplineşte obligaţiile stabilite prin contract;
3. Să revoce dreptul de administrare, dacă interesul public o impune sau dacă administratorul
nu-şi respectă obligaţiile prevăzute în prezentul contract.
4. 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. În cazul în care din investițiile finalizate
rezultă construcții noi, acestea vor fi transmise în administrare Spitalului Municipal „Anton
Cincu” Tecuci, pe bază de act adițional la prezentul contract.
Art.5. Drepturile administratorului
1. Să posede, să folosească imobilele şi să dispună material de acestea, în condiţiile actului
prin care i-au fost date în administrare;
2. Să i se asigure folosinţa asupra imobilelor pe toată durata contractului de administrare,
conform destinaţiei acestora.
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3. Să închirieze, în condiţiile legii, imobile primite în administrare, sau părţi din acestea.
VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art.6. Obligaţiile proprietarului:
1. Să exercite dreptul de dispoziţie juridică, în condiţiile legii, asupra imobilelor (clădiri şi
terenuri), prevăzute la art. 2.
2. Să avizeze propunerile privind schimbarea profilului şi a denumirii instituţiei subordonate
Consiliului Judeţean Galaţi, în condiţiile legii.
3. Să asigure, în limita resurselor disponibile şi a prevederilor bugetare, resursele financiare
pentru investiţii sau lucrări de intervenţie (reparaţii capitale, consolidări, extinderi şi
modernizări) ale imobilelor prevăzute la art. 2 al prezentului contract.
Art.7. OBLIGAŢIILE ADMINISTRATORULUI:
1. Să posede şi să folosească imobilul administrat, potrivit destinaţiei sale;
2. Să inventarieze anual, până în luna noiembrie şi să transmită proprietarului, listele de
inventariere privind terenurile şi clădirile;
3. Să asigure fondurile necesare plăţii impozitelor şi taxelor locale, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Să elaboreze şi să aplice măsuri pentru utilizarea eficientă a bazei materiale şi a fondurilor
financiare.
5. Să nu schimbe destinaţia imobilelor (teren şi clădiri);
6. Să încheie contracte ferme pentru utilităţi cu furnizorii şi să asigure cheltuielile de întreţinere
şi gospodărire curentă ale imobilelor administrate (energie electrică, gaze, apa potabilă,
canalizare, termoficare, igienizări etc.);
7. Să asigure cheltuielile necesare şi să organizeze serviciile privind paza, PSI, salubritate,
curăţenie, deszăpezire, etc.;
8. Să numească, prin dispoziţie internă, un administrator (gestionar) la nivelul instituţiei pentru
toate imobilele (clădiri şi terenuri) pe care le are în administrare; în cazul în care conducătorul
instituţiei (managerul) nu dispune atribuţii în acest sens unui administrator (gestionar), acesta
îşi asumă toată răspunderea privind neregulile constatate referitoare la administrarea
(gestionarea) imobilelor;
9. Să ia toate măsurile necesare funcţionării în condiţii de securitate şi protecţie contra
incendiilor a sistemelor de alimentare cu energie electrică şi a sistemelor de încălzire (inclusiv
verificări ISCIR la cazanele sub presiune, RSVTI), conform prevederilor legale;
10. Să asigure înscrierea dreptului de administrare în Cartea Funciară, conform Legii nr.
7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, în termen de maxim 6 luni de la data semnării contractului de administrare;
11. Să deţină cartea tehnică a construcţiilor şi să o completeze periodic, acolo unde există; în
lipsa acesteia, să întocmească cartea tehnică a construcţiilor, în termen de maxim 6 luni de la
data semnării contractului de administrare;
12. Să ia toate măsurile necesare pentru eliminarea accidentelor datorate eventualelor căderi
de tencuială, ţurţuri de gheaţă sau alte obiecte, în dreptul intrării/ieşirii în/din imobil și în jurul
clădirilor;
13. Să prevadă, în faţa intrărilor în clădiri şi pe scări, rampe pentru persoane cu dizabilităţi,
platforme antiderapante sau covoare speciale antiderapante pentru evitarea accidentelor
datorate gheţii sau alunecărilor în caz de ploaie;
14. Să identifice, în cadrul instituţiilor cu acces preponderent pentru copii şi adolescenţi, toate
zonele potenţial periculoase în vederea evitării escaladării de către copii a grilajelor şi a
prevenirii unor accidentări;
15. Să asigure paza cu respectarea prevederilor legale şi a hotărârilor Consiliului Judeţean
Galaţi;
16. Să vireze, conform hotărârilor Consiliului Județean Galați, o cotă procentuală din suma
reprezentând chiria lunară totală, stabilită prin contractele de închiriere încheiate cu terţii, în
contul proprietarului;
17. Să nu constituie garanţii asupra imobilelor primite în administrare, prin gajare, ipotecare,
angajarea de credite, sau orice alt tip de convenţie;
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18. Să nu dezmembreze imobilele încredinţate sau să instituie sarcini sau servituţi asupra
acestora fără aprobarea proprietarului;
19. Să prezinte propunerile de reparaţii capitale, consolidări, extinderi şi modernizări
proprietarului până în luna noiembrie a fiecărui an;
20. Să întreţină bunurile ca un bun proprietar şi să obţină autorizaţiile şi/sau avizele prevăzute
de lege în vederea bunei funcţionări, să păstreze în bune condiţii bunurile, precum şi
accesoriile acestora, să nu le degradeze/deterioreze, pe toată durata administrării;
21. Să permită accesul proprietarului în incinta imobilelor încredinţate pentru a controla starea
acestora;
22. Să restituie bunurile încredinţate în aceeaşi stare în care le-a primit, la încetarea din orice
cauză a contractului de administrare.
VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art.8. Contractul poate înceta înainte de termen ca urmare a revocării de către
proprietar a dreptului de administrare dacă interesul public o impune sau în cazul în care
administratorul nu îşi exercită drepturile şi nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în prezentul
contract, cu notificare prealabilă cu cel puţin 15 zile înainte de data la care încetarea
urmează să îşi producă efectele. De asemenea, contractul poate înceta prin „acordul
părţilor”.
VIII. FORŢA MAJORĂ
Art.9. Forţa majoră invocată cu respectarea prevederilor legale exonerează de
răspundere partea care o invocă.
IX. LITIGII
Art.10. Toate litigiile născute din aplicarea prevederilor prezentului contract se vor
soluţiona pe cale amiabilă, prin negocieri directe între părţi.
Art.11. Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă vor fi înaintate spre soluţionare instanţei
judecătoreşti competente.
X. DISPOZIŢII FINALE
Art.12. În litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanţă titularul acestui drept
va sta în nume propriu.
Art.13. (1) În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul
dreptului de administrare are obligaţia să arate instanţei că Judeţul Galaţi este titularul
dreptului de proprietate publică, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă.
(2) Titularul dreptului de administrare răspunde, în condiţiile legii, pentru prejudiciile
cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligaţii. De asemenea, neîndeplinirea acestei
obligaţii poate atrage revocarea dreptului de administrare.
Art.14. Prezentul contract poate fi modificat şi completat prin act adiţional, însuşit de
ambele părţi.
Art.15. Prezentul contract se încheie în 4 (patru) exemplare originale.

PROPRIETAR,
JUDEŢUL GALAŢI prin
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
PREŞEDINTE,
Costel Fotea

ADMINISTRATOR,
Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Nr. 7740/09.07.2021
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind acceptarea transferului
managementului asistenței medicale pentru Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci, de la
Consiliul Local al municipiului Tecuci la Consiliul Județean Galați, precum și a trecerii din
domeniul public al municipiului Tecuci și administrarea Spitalului Municipal „Anton Cincu”
Tecuci în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Judeţean Galaţi a
imobilelor (construcții și terenuri aferente) în care funcționează Spitalul Municipal „Anton
Cincu” Tecuci
Asigurarea serviciilor medicale la înalte standarde calitative, reprezintă una dintre cele mai
importante provocări cu care societatea trebuie să se confrunte.
În cadrul Strategiei de dezvoltare a județului Galați pentru perioada 2021-2028, unul dintre
obiectivele specifice propuse pentru a fi îndeplinite este „Județ cu o rețea de sănătate modernă și
inovatoare, care deservește toți locuitorii”. Obiectivul are ca scop, pe de o parte, asigurarea de
facilități medicale moderne, diverse și suficiente pentru ca toți locuitorii județului să aibă acces la
servicii de calitate, iar pe de altă parte, susținerea eforturilor de inovare și cercetare realizate până
în prezent în acest domeniu și dezvoltarea acestora ca element de competitivitate a județului.
Județul Galați se află pe locul 28 în topul județelor din România în ceea ce privește numărul
de paturi în spitale la mia de locuitori. Deși spitalele din județ au fost reabilitate și dotate printr-o
serie de proiecte guvernamentale sau europene, există în continuare probleme de infrastructură
cum ar fi rețelele edilitare sau faptul că funcționează în clădiri vechi care nu permit anumite tipuri de
lucrări.
Consiliul Judeţean Galaţi a finalizat şi are în derulare la această dată o serie de investiţii la
nivelul unităţilor sanitare din reţeaua autorităţii administraţiei publice judeţene, destinate consolidării,
reabilitării şi modernizării imobilelor în care acestea îşi desfăşoară activitatea. De asemenea sunt
finalizate sau în curs de derulare investiţii în ceea ce priveşte dotarea acestor instituţii sanitare cu
echipamente medicale destinate creşterii calităţii actului medical.
Serviciile medicale oferite în cadrul Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci adresându-se atât
locuitorilor municipiului Tecuci cât și cetățenilor din întreaga zonă de nord-vest a județului, populația
deservită fiind de peste 100.000 locuitori, justifică necesitatea declarării ca fiind de interes public
județean imobilele (construcții și terenuri) în care își desfășoară activitatea unitatea sanitară și
preluarea acestora în domeniul public al județului.
De asemenea, prin preluarea managementului asistenței medicale pentru spital, Consiliul
Județean Galați urmărește să asigure funcționarea în bune condiții și în mod continuu a unității
sanitare publice și accesul facil al locuitorilor din zona centrală și de nord-vest a județului la servicii
medicale de calitate.
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul propriu, precum şi avizul
Comisiei de specialitate nr. 1 buget-finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială, al
Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură,
activităţi 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 ale Consiliului Judeţului Galaţi.
Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre privind
acceptarea transferului managementului asistenței medicale pentru Spitalul Municipal „Anton Cincu”
Tecuci, de la Consiliul Local al municipiului Tecuci la Consiliul Județean Galați, precum și a trecerii
din domeniul public al municipiului Tecuci și administrarea Spitalului Municipal „Anton Cincu”
Tecuci în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Judeţean Galaţi a imobilelor
(construcții și terenuri aferente) în care funcționează Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci, în
forma prezentată.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI,
Costel FOTEA
Șef serviciu,
Eugenia Pufu
08.07.2021

Director executiv adjunct,
Sorin Hălășag

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind acceptarea transferului
managementului asistenței medicale pentru Spitalul Municipal „Anton Cincu”
Tecuci, de la Consiliul Local al municipiului Tecuci la Consiliul Județean Galați,
precum și a trecerii din domeniul public al municipiului Tecuci și administrarea
Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci în domeniul public al județului Galați și
administrarea Consiliului Judeţean Galaţi a imobilelor (construcții și terenuri
aferente) în care funcționează Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci
Prin referatul de aprobare, iniţiatorul –Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi,
domnul Costel FOTEA, propune spre adoptare proiectul de hotărâre privind acceptarea
transferului managementului asistenței medicale pentru Spitalul Municipal „Anton Cincu”
Tecuci, de la Consiliul Local al municipiului Tecuci la Consiliul Județean Galați, precum și a
trecerii din domeniul public al municipiului Tecuci și administrarea Spitalului Municipal
„Anton Cincu” Tecuci în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului
Judeţean Galaţi a imobilelor (construcții și terenuri aferente) în care funcționează Spitalul
Municipal „Anton Cincu” Tecuci.
Asigurarea serviciilor medicale la înalte standarde calitative, reprezintă una dintre
cele mai importante provocări cu care societatea trebuie să se confrunte.
În cadrul Strategiei de dezvoltare a județului Galați pentru perioada 2021-2028, unul
dintre obiectivele specifice propuse pentru a fi îndeplinite este „Județ cu o rețea de
sănătate modernă și inovatoare, care deservește toți locuitorii”. Obiectivul are ca scop, pe
de o parte, asigurarea de facilități medicale moderne, diverse și suficiente pentru ca toți
locuitorii județului să aibă acces la servicii de calitate, iar pe de altă parte, susținerea
eforturilor de inovare și cercetare realizate până în prezent în acest domeniu și dezvoltarea
acestora ca element de competitivitate a județului.
Județul Galați se află pe locul 28 în topul județelor din România în ceea ce privește
numărul de paturi în spitale la mia de locuitori. Deși spitalele din județ au fost reabilitate și
dotate printr-o serie de proiecte guvernamentale sau europene, există în continuare
probleme de infrastructură cum ar fi rețelele edilitare sau faptul că funcționează în clădiri
vechi care nu permit anumite tipuri de lucrări.
Consiliul Judeţean Galaţi a finalizat şi are în derulare la această dată o serie de
investiţii la nivelul unităţilor sanitare din reţeaua autorităţii administraţiei publice judeţene,
destinate consolidării, reabilitării şi modernizării imobilelor în care acestea îşi desfăşoară
activitatea. De asemenea sunt finalizate sau în curs de derulare investiţii în ceea ce
priveşte dotarea acestor instituţii sanitare cu echipamente medicale destinate creşterii
calităţii actului medical.
Serviciile medicale oferite în cadrul Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci
adresându-se atât locuitorilor municipiului Tecuci cât și cetățenilor din întreaga zonă de
nord-vest a județului, populația deservită fiind de peste 100.000 locuitori, justifică
necesitatea declarării ca fiind de interes public județean imobilele (construcții și terenuri) în
care își desfășoară activitatea unitatea sanitară și preluarea acestora în domeniul public al
județului.
De asemenea, prin preluarea managementului asistenței medicale pentru spital,
Consiliul Județean Galați urmărește să asigure funcționarea în bune condiții și în mod
continuu a unității sanitare publice și accesul facil al locuitorilor din zona centrală și de
nord-vest a județului la servicii medicale de calitate.

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază prevederile din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate
de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare și prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Astfel, conform dispozițiilor art. 221 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
162/2008 „managementul asistenței medicale acordate în unitățile sanitare cu paturi se
poate transfera de la o autoritate publică locală la o altă autoritate publică locală, prin
hotărâre a guvernului, cu acordul ambelor părți”.
De asemenea, „trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativteritoriale de pe raza teritorială a unui judeţ în domeniul public al judeţului respectiv se face
la cererea consiliului judeţean, prin hotărâre a consiliului local al comunei, al oraşului sau al
municipiului, după caz”, iar „declararea bunului ca fiind de uz sau de interes public
judeţean sau local se face prin hotărâre a consiliului judeţean sau a consiliului local care a
solicitat trecerea în condiţiile prevăzute la alin. (1)-(3), după caz”. [art. 294 alin. (3) și (7) din
OUG nr. 57/2019]
Potrivit prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b) și c) din Ordonanța de Urgență nr.
57/03.07.2019 privind Codul administrativ [„Consiliul judeţean are atribuţii privind
dezvoltarea economico-socială a judeţului”] și [„Consiliul judeţean are atribuții privind
administrarea domeniului public şi privat al judeţului”].
În acest sens, „(…) 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 instituţiilor publice şi regiilor autonome din
subordinea unităţii administrativ-teritoriale care le are în proprietate (…)”. [art. 108 din OUG
nr. 57/2019]
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 conformitate cu art. 298 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 exercită în numele statului, respectiv al unității administrativteritoriale următoarele prerogative:
a) ținerea evidenței de cadastru și publicitate imobiliară, în condițiile legii;
b) stabilirea destinației bunurilor date în administrare;
c) monitorizarea situației bunurilor date în administrare, respectiv dacă acestea sunt
în conformitate cu afectațiunea de uz sau interes public local sau național, după
caz, precum și cu destinația avută în vedere la dat constituirii dreptului”.
În conformitate cu art. 299 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare „Hotărârea Guvernului
sau a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a
consiliului local al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz, prin care se constituie
dreptul de administrare, cuprinde cel puțin următoarele elemente:
a) datele de identificare a bunului care face obiectul dării în administrare și valoarea
de inventar a acestuia;
b) destinația bunului care face obiectul dării în administrare;
c) termenul de predare-primire a bunului”.
În conformitate cu art. 300 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt stabilite drepturile
și obligațiile referitoare la darea în administrare a bunurilor proprietate publică.

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
adjunct,
Hălășag Sorin

Director executiv,
Stoica George

Director executiv,
Angheluţă Laura–Delia

Direcţia Arhitect şef,
_____________

Director executiv,
Măciucă Radu

Director executiv,
Epure Camelia

Serviciul contencios şi
probleme juridice,
Nedelcu Georgeta–Alina
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- art. 22"1 din Ordonantra de Urgenld a Guvemului tu 16212008 prirind transferul ansamblului
de atrlbulii $i competenle exercitate de Ministerul SdnitSlii Publlce catre autoritadle administatiei
publice lo-cale, cu modificdril ompletArile ulterioare
a din OUG nr. 5712019 pdvind codul administrativ;
ln baza art. 196 alin

HOTARA$TEI
Art.l.

Se aprobd tansferul managementului Spitalului Municipal "Anton Cincu" Tecuci de la
Consiliul Local Tecuci la Consiliul Judelean Galali, in conditriile legii;
Art.2. (1) Se aproba tecerca imobilelor aferente Spitalului Murucipal "Anton Cincu" Tecuci

din domeniul public al Municipiului Tecuci

;i

administarea Spitalului Mruicipal "Anton Cincu"

Tecuci, in domeniul public al Judelului Galali $i administrarea Consiliului Judelean Galatri.
(2) Datele de identificare ale imobilelor prevazute la arl. 2 se regasesc in anexa car6 face pafie
integranta din prezenta hottuare.
(3) Predarea - preluarea imobilelor in cauz6 se va face in temen de 30 zile de la data intririi in
vigoare a Hotdrdrii de Guvem privind aprobarea lransferului managementului asistenlei medicale de la
Consiiiul Local Tecuci la Consiliul Judelean Gala1i, in conditriile legii.
Art.3 Predarea efective a managementului precum $i a activelor financiar-contabile $i a
personalului institutiei sanitare va avea loc
d data intrarii in vigoare a Hotdrarii de Guvem
privind aprobarea tansferului managementului asistenlei medicale de la Coosiliul Local Tecuci Ia
Consiliul Judetean Gala{i, in condiJiile legii. PAnd la predarea efective a bunu lor, acestea vor fi in

doar

administrareaSpitalului tonCincu.
Art.4 Prezenta hottuare va fi adusd la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci
ya fi comunicatd celor interesali prin grija Secretarului Municipiului
Art.5.
Tecuci.
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Imobile ce aparlin Municipiului Tecuci aflate in administrarea Spitalului Anton Cincu.

Denumire obiectiv

Valoai€ de
iDventaElei
construc,lll/

Adresa imobil

Spilalul Anton Cincu + UPU

Costache Conachi nr.35

Spitalul Anton Cjrcu -Secli€

Elena Doamna nr 2A

5123497,19
609

102210

25

I Decembrie 19l8 nr.l9

t04509, t0221I

2615t54,89
3

Notd

llB02, | 8

E84616,00

din care in domeniul privat al judetului Galali

ti

administrarea CJ Galali se afld

