
 
 

HOTĂRÂREA NR. 2      

 din 20 ianuarie 2022 
 

privind: completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 168/27.07.2021 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: 1300/19.01.2022  
  

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 Judeţului Galaţi;  

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 de 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; 

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 Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 168/27.07.2021 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; 

 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.I. Se completează Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 168/27.07.2021 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 
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„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, după cum urmează: 

La art. 3, după aliniatul 1, se introduce un nou aliniat, alin. (2) cu următorul cuprins: 
„(2) Transferul dreptului de proprietate va avea loc într-un termen de maxim 30 de zile 

după intrarea 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.” 

 
 

 

P R E Ş E D I N T E,  

Costel FOTEA 

 

 

 
        

                                                                                              
                                                                                                                                                                

                                                                                                              
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Șef serviciu Eugenia PUFU                                                                                                                                 Director executiv adjunct, 
19.01.2022/1 ex.                                                                                                                                                           Sorin HĂLĂȘAG 

Contrasemnează pentru legalitate: 

Secretarul general al judeţului, 

Ionel COCA 
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