
 
 

HOTĂRÂREA NR. _____      

 din ___________________ 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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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                                         

Nr. 1300/19.01.2022 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi 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 
 
 

 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. 

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. 

La acest moment, Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea transferului 
managementului asistenței medicale pentru Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci, de la Consiliul 
Local al municipiului Tecuci la Consiliul Județean Galați se află în faza consultărilor 
interministeriale, iar pentru a primi avizele necesare au fost solicitate o serie de clarificări şi 
completări ale actelor administrative care au stat la baza iniţierii procedurilor de transfer al 
managementului. 

În aceste condiții, pentru clarificarea aspectelor sesizate de ministerele avizatoare, se 
propune completarea actului administrativ de acceptare a transferului managementului. 

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 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 în forma 
prezentată. 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 
Costel FOTEA 

 
 

                                                                                                                                 

Șef serviciu,                                                                                                                                          Director executiv adjunct, 
Eugenia Pufu                                                                                                                                                   Sorin Hălășag 
19.01.2022 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                                       
DIRECŢIILE DIN APARATUL DE SPECIALITATE 

Nr. 1300/19.01.2022 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi 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 
 
 
 Prin  referatul  de  aprobare,  iniţiatorul – Preşedintele  Consiliului  Judeţean  Galaţi, 
domnul Costel FOTEA, propune  spre  adoptare  proiectul  de  hotărâre  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. 
 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. 

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. 

La acest moment, Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea transferului 
managementului asistenței medicale pentru Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci, de la 
Consiliul Local al municipiului Tecuci la Consiliul Județean Galați se află în faza 
consultărilor interministeriale, iar pentru a primi avizele necesare au fost solicitate o serie 
de clarificări şi completări ale actelor administrative care au stat la baza iniţierii procedurilor 
de transfer al managementului. 

În aceste condiții, pentru clarificarea aspectelor sesizate de ministerele avizatoare, se 
propune completarea actului administrativ de acceptare a transferului managementului. 



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 administrativ-
teritoriale 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 administrativ-
teritoriale 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, 
Angheluţă Laura–Delia 

Direcţia Arhitect şef, 
_____________ 

Director executiv, 
Epure Camelia 

 
 

Director executiv, 
Stoica George 

 
 

Director executiv, 
Măciucă Radu 

 
 

Serviciul contencios şi  
probleme juridice, 

Nedelcu Georgeta–Alina 

 


