
 

 

 

 
 

 

HOTĂRÂREA  Nr. _______ 

din __________________ 2022 

 

privind: aprobarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de administrare nr. 
4695/26.05.2017, încheiat între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Spitalul 
Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, urmare a Hotărârii Consiliului 
Județean Galați nr. 49 din 28 martie 2017  

Iniţiatori : Costel Fotea – Președintele Consiliul Județean Galați  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 14.095/25.11.2022 

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. 1 pentru buget - 

finanțe, strategii, studii şi prognoză economico-socială și 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. 404/18.08.2020, emisă de Primăria 
municipiului Galați; 

Având în vedere Autorizația de construire nr. 368/02.08.2022, emisă de Primăria 
municipiului Galați; 

Având în vedere Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 
138697/22.11.2022; 

Având în vedere Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 
13831/21.11.2022; 

Având în vedere Certificatul de atestare a extinderii construcției nr. 2098 /_22.11.2022; 
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 Clinic Județean 
de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați asupra bunului „Extindere, Reabilitare, Modernizare și 
Dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. 
Apostol Andrei” Galați”. 

(2) Se constituie dreptul de administrare în favoarea Spitalului Clinic Județean de 
Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați asupra bunului „Sistematizare verticală și rețele exterioare 
de canalizare pentru ape pluviale și menajere la Extindere, Reabilitare, Modernizare și Dotare 
Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol 
Andrei” Galați”. 

Art.2. Se aprobă Actul adițional nr. 3 la Contractul de administrare nr. 4695/26.05.2017, 
încheiat între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Spitalul Clinic Județean de 
Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, urmare a Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 49 din 
28 martie 2017, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol 
Andrei” Galaţi. 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

Contrasemnează pentru legalitate,                                                               Director executiv,                                                                                                                                                                          

Secretarul General al Județului,                                                                   Popescu Marin 
                  Ionel Coca                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                        Director executiv adjunct, 
Șef Serviciu,                                                                                                                                                        Hălășag Sorin 
Pufu Eugenia/23.11.2022 
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ANEXĂ 
 

        CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                             Spitalul Clinic Județean de Urgență   
                                                                                                          „Sf. Apostol Andrei” Galați 
           Nr._________/ __ .11.2022                                                              Nr. _______ / __ .11.2022                                                                                         

                                                                                 
Act adiţional nr. 3 

la Contractul de administrare directă nr. 4695/26.05.2017, 
urmare Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 49/28.03.2017, încheiat între Județul Galați, 

prin Consiliul Județean Galați și Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați 
1. Părţile contractante 
    1.1 Județul Galați, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu sediul în Galaţi, str. Eroilor nr.7, 

reprezentat de Preşedinte COSTEL FOTEA, în calitate de PROPRIETAR, pe de o parte,  
           și 
    1.2 Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați, cu sediul în municipiul 

Galaţi, str. Brăilei, nr. 177, reprezentat de doamna Manager – Valentina–Alina DOBREA, 
în calitate de ADMINISTRATOR, pe de altă parte, 
de comun acord au hotărât modificarea și completarea, conform Art. 14 din contract, a   
unor prevederi contractuale după cum urmează: 

2. Se completează art. 2 – Obiectul contractului - cu alin. (3), având următorul cuprins :  
(3) „Poz. 6 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 49 din 28 martie 2017 
(poz. 2 – 132974-C2 din cartea funciară nr. 132974 Galați), se modifică și se înlocuiește cu 
următorul conținut, prevăzut în tabelul de mai jos”. 
 

 
 

Nr. 
crt. 

 
Codul de 

clasificare/ 
nr. 

inventar 

 
 

Denumirea bunului 

 
 

Elemente de identificare 

Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz, al dării 
în folosinţă 

 
Valoarea de 

inventar 
(lei) 

6 
 

    
 

 
 
 
 

1.6.2  
 

 

- Ambulatoriu de specialitate 
Clădire 

diagnostic și tratament 
 

- Nr. niveluri: 6 (S+D+P+3E) 
Suprafață construită totală: 3.416 mp, din 
care: 

- 381 mp suprafață construită extindere (an 
construire 2022) 
- 85 mp extindere PET CT (an construire 2021)

 

   
Suprafață desfășurată totală: 19.283 mp, 
din care:  

-- 1.498 mp suprafață desfășurată extindere 

-- 85 mp extindere PET CT  
    Clădirea este realizată din BA, acoperiș tip 
terasă hidroizolantă, cu pânză bituminoasă 

 
 

1970 
 
 

36.677.486,92 

1.8.7 

Sistematizare verticală și rețele 
exterioare de canalizare pentru 

ape pluviale și menajere la 
Extindere, Reabilitare, 
Modernizare și Dotare 

Ambulatoriu 

Rețea de canalizare menajeră și pluvială  
- lungime: 136 ml 
- patru cămine de vizitare 
- platforme din beton: 268 mp 

2022 431.736,37 

 
Celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate. 
Acest act adiţional face parte integrantă din contractul de administrare directă                   

nr. 4695/26.05.2017, încheiat între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Spitalul 
Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați, urmare a Hotărârii Consiliului 
Județean Galați nr. 49/28.03.2017. 

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 4 (patru) exemplare originale, câte două de fiecare 
parte contractantă. 

PROPRIETAR, 
 

JUDEȚUL GALAȚI                                          
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI, 

 
PREȘEDINTE,  

COSTEL FOTEA 

ADMINISTRATOR, 
 

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. 
APOSTOL ANDREI” GALAŢI 

 
MANAGER 

VALENTINA – ALINA DOBREA 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                  Nr. 14095 din 25.11.2022 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Actului adițional 
nr. 3 la Contractul de administrare nr. 4695/26.05.2017, încheiat între Județul Galați, prin 

Consiliul Județean Galați și Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” 
Galaţi, urmare a Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 49 din 28 martie 2017 

 
 Urmare a Autorizației de construire nr. 404/18.08.2020, emisă de Primăria 

municipiului Galați, a procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor                                          
nr. 138697/22.11.2022, Certificatului de atestare a extinderii construcției nr. 2098 
/22.11.2022, emis de Primăria municipiului Galați, referitoare la finalizarea investiției 
„Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu integrat de specialitate al 
Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați” și  

Urmare a Autorizației de construire nr. 404/18.08.2020, emisă de Primăria 
municipiului Galați, și a procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor                               
nr. 13831/21.11.2022, referitor la finalizarea investiției „Sistematizare verticală și rețele 
exterioare de canalizare pentru ape pluviale și menajere la Extindere, Reabilitare, 
Modernizare și Dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de 
Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați”, este necesară transmiterea în administrarea unității 
sanitare a investițiilor respective, prin act adițional la Contractul de administrare nr. 
4695/26.05.2017, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 49 din 28 martie 
2017 privind darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public 
al judeţului Galaţi către Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi 
aprobarea contractului de dare în administrare. 

Astfel, se modifică poz. 6 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Galați 
nr. 49 din 28 martie 2017 (poz. 2 din Extrasul de carte funciară nr. 132974 Galați – imobilul 
în care funcționează Ambulatoriul de specialitate din cadrul Spitalului Clinic Județean de 
Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați). 

În concluzie, considerăm oportună aprobarea proiectului de hotărâre a Consiliului 
Judeţean Galaţi privind aprobarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de administrare nr. 
4695/26.05.2017, încheiat între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Spitalul 
Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, urmare a Hotărârii Consiliului 
Județean Galați nr. 49 din 28 martie 2017. 

Facem precizarea că actul administrativ astfel iniţiat nu are caracter normativ, în 
sensul Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 
modificările şi completările ulterioare, motiv pentru care nu se impune desfăşurarea 
procedurii de dezbatere publică. 

Faţă de cele menţionate, solicităm raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 
1 pentru buget - finanțe, strategii, studii şi prognoză economico-socială și al Comisiei de 
specialitate nr. 6 de analizã 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. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 

                                                                                                                                                          Director executiv, 

                                                                                                                                            Marin Popescu  

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                           Director executiv adjunct, 

                                                                                                                                                    Hălășag Sorin 

Șef serviciu, 

Pufu Eugenia/23.11.2022 



 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                             Nr. 14095/25.11.2022 
DIRECŢIILE DIN APARATUL DE SPECIALITATE 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Actului adițional 
nr. 3 la Contractul de administrare nr. 4695/26.05.2017, încheiat între Județul Galați, prin 

Consiliul Județean Galați și Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” 
Galaţi, urmare a Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 49 din 28 martie 2017 

 
 

Prin referatul de aprobare, iniţiatorul – Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, domnul 
Costel FOTEA, propune spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adițional 
nr. 3 la Contractul de administrare nr. 4695/26.05.2017, încheiat între Județul Galați, prin 
Consiliul Județean Galați și Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, 
urmare a Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 49 din 28 martie 2017. 

Urmare a Autorizației de construire nr. 404/18.08.2020, emisă de Primăria municipiului 
Galați, a procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 138697/22.11.2022, 
Certificatului de atestare a extinderii construcției nr. 2098 /22.11.2022, emis de Primăria 
municipiului Galați, referitoare la finalizarea investiției „Extindere, reabilitare, modernizare și 
dotare Ambulatoriu integrat de specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol 
Andrei” Galați” și  

Urmare a Autorizației de construire nr. 368/02.08.2022, emisă de Primăria municipiului 
Galați, și a procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 13831/21.11.2022, referitor 
la finalizarea investiției „Sistematizare verticală și rețele exterioare de canalizare pentru ape 
pluviale și menajere la Extindere, Reabilitare, Modernizare și Dotare Ambulatoriu Integrat de 
Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați”, este necesară 
transmiterea în administrarea unității sanitare a investițiilor respective, prin act adițional la 
Contractul de administrare nr. 4695/26.05.2017, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 
Galați nr. 49 din 28 martie 2017 privind darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) 
aflate în domeniul public al judeţului Galaţi către Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. 
Apostol Andrei” Galaţi şi aprobarea contractului de dare în administrare. 

Astfel, se modifică poz. 6 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 
49 din 28 martie 2017 (poz. 2 din Extrasul de carte funciară nr. 132974 Galați – imobilul în care 
funcționează Ambulatoriul de specialitate din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. 
Apostol Andrei” Galați). 

În concluzie, considerăm oportună aprobarea proiectului de hotărâre a Consiliului 
Judeţean Galaţi privind aprobarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de administrare nr. 
4695/26.05.2017, încheiat între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Spitalul Clinic 
Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, urmare a Hotărârii Consiliului Județean Galați 
nr. 49 din 28 martie 2017. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază prevederile din Legea nr. 287/2009 privind 

Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare și prevederile Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Conform prevederilor art. 861 alin. (3) din Codul civil al României, republicat, cu 

modificările ulterioare „În condițiile legii, bunurile proprietate publică pot fi date în administrare 

sau în folosință gratuită și pot fi concesionate ori închiriate”, iar în baza art. 867 alin. (1) din 

același act normativ „Dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a Guvernului, a 

consiliului județean sau, după caz, a consiliului local”. 

Potrivit prevederilor art. 108 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare „Consiliile locale şi 

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 instituțiilor publice și regiilor autonome din subordinea unității administrativ-

teritoriale care le are în proprietate”. 

În conformitate cu art. 173 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare „Consiliul judeţean 

îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: c) atribuţii privind administrarea 

domeniului public şi privat al judeţului”. 

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 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,       Director executiv,        Direcția Arhitect Șef,         Director executiv, 
  Popescu Marin      Angheluță Laura-Delia       _____________                 Epure Camelia   
 
 
Director executiv,              Director executiv,        Serviciul contencios și probleme juridice, 
  Stoica George                   Măciucă Radu                            _________________ 
 
 
 
 
 


