
 

HOTĂRÂREA Nr. 185 

din 26 mai  2022 
 

privind: constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalulului de 
Pneumoftiziologie Galați asupra bunului „Extindere, reabilitare, modernizare și 
dotare ambulatoriu integrat de specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galați” 

Iniţiator: Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 6274/24.05.2022 

 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. 869/06.11.2019 și Certificatul de 
atestare a  extinderii construcției nr. 1881/18.05.2022; 

Având în vedere Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 
5295/02.05.2022; 

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, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se constituie dreptul de administrare în favoarea Spitalului de 
Pneumoftiziologie Galați asupra bunului „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare 
ambulatoriu integrat de specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galați”, având datele 
de identificare cuprinse în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
(2) Predarea-preluarea bunului se va efectua pe bază de proces verbal, în termen de 15 
zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 
 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului de Pneumoftiziologie Galați. 
 
 

P R E Ş E D I N T E , 
 

COSTEL FOTEA 
 
 

Contrasemnează  pentru  legalitate                                                             
  Secretarul general al judeţului,                                                                  

Ionel COCA                                                                                               Director executiv,  
                                                                                                                                                                           Popescu Marin 
 
 
Șef serviciu,                                                                                                                                                      Director executiv adjunct,  
Nedelcu Costel   Hălășag Sorin 
23.05.2022/1 ex.                                                                 
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ANEXĂ 
 
 

Date de identificare ale bunului „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare ambulatoriu 
integrat de specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galați” 

 

N
r.

 c
rt

. Codul de 

clasificare/ 

nr.inventar 

 

Denumirea bunului 

 

Elemente de identificare 

Anul dobândirii 

sau, după caz, 

al dării în 

folosinţă 

Valoarea 

inventar 

(lei) 

1 

1.6.4 

 

(10864) 

„Extindere, 

reabilitare, 

modernizare și 

dotare ambulatoriu 

integrat de 

specialitate al 

Spitalului de 

Pneumoftiziologie 

Galați” 

Extindere corp  existent – nr. cadastral 

108038-C9  

 

Regim de înălțime – P+1E 

Suprafaţă construită la sol: 416,93 mp 

(suprafață totală după extindere, în 

care este inclusă și suprafața inițială de 

237 mp) 

Suprafaţă desfăşurată: 833,86 mp 

Suprafaţă utilă: 658,80 mp 

 

Fundații tălpi continue, cadre B.A., 

acoperiș șarpantă din lemn, învelitoare 

țiglă metalică 

2022 5.660.267,97 

 


