
 

 

HOTĂRÂREA NR. ____ 

din ____________________  2022 
 

privind: trecerea din domeniul privat al județului Galați în domeniul public al 

județului Galați a unei părți, în suprafață de 470,38 m2, din clădirea Ambulatoriului 

Spitalului Municipal „Anton Cincu”, situat în municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 

1918 nr. 29  

Iniţiator: Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi 

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5016/20.04.2022 

 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 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 Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 2/20.01.2022 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; 

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 200/10.02.2022 privind aprobarea 
transferului managementului asistenței medicale al Spitalului Municipal „Anton Cincu” 
Tecuci de la Consiliul Local al Municipiului Tecuci la Consiliul Județean Galați; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 345/31.08.2006 privind 
aprobarea listei spatiilor aflate în domeniul privat al judetului Galati, ce urmeazã a fi 
vândute potrivit dispozitiilor O.U.G. nr.110/2005, privind vânzarea spatiilor proprietate 
privatã a statului sau a unitãtilor administrativ teritoriale, cu destinatia de cabinete 
medicale, precum si a spatiilor în care se desfãsoarã activitãti conexe actului medical, 
aprobatã prin Legea nr.236/2006; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 370/29.11.2006 privind 
trecerea din domeniul public al judetului Galati în domeniul privat al judetului Galati si 
aprobarea listei spatiilor ce urmează a fi vândute potrivit dispozitiilor O.U.G. nr.110/2005, 
aprobatã prin Legea nr.236/2006; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 472/29.05.2007 privind 
trecerea din domeniul public si privat al judetului Galati si administrarea Consiliului 
Judetului Galati în domeniul public si privat al municipiului Tecuci si administrarea 
Consiliului Local al municipiului Tecuci a Dispensarului Policlinic Tecuci (imobil si teren 
aferent); 
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Având în vedere prevederile art. 296 alin. (2) și alin (7) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 392/2020 privind aprobarea 
Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 
și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;  
 Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și c) 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 declară de uz public județean partea de imobil, în suprafață de 470,38 m2, 
din clădirea Ambulatoriului Spitalului Municipal „Anton Cincu”, situat în municipiul Tecuci, 
str. 1 Decembrie 1918 nr. 29, identificată în Anexa 1 care face parte din prezenta 
hotărâre. 
 
          Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al județului Galați 
a părții din imobil prevăzută la art. 1. 
            
          Art.3. Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 345/31.08.2006, Hotărârea 
Consiliului Județean Galați nr. 370/29.11.2006 și Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 
472/29.05.2007 se modifică în mod corespunzător. 
 
          Art.4. Se aprobă actul adițional nr. 1 la contractul de administrare nr. 
2722/28.02.2022, încheiat între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Spitalul 
Municipal „Anton Cincu” Tecuci, identificat în Anexa 2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 
          Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci. 
 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 

 
        

                                                                                              
                                                                                                                                                                
         

 
 
 

                                                                                                                                                                    Director executiv,   
                                                                                                                                            Popescu Marin 
 

                                                                                                                                    Director executiv adjunct,  
                                                                                                                                             Hălășag Sorin 
 
Șef serviciu,                                                                                                                                                                       
Nedelcu Costel 
 
Marcu Mihai/18.04.2022 

Contrasemnează pentru legalitate: 

Secretarul general al judeţului, 

Ionel COCA 
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Anexa 1 
 

Date de identificare 
 
  

a părții din imobil care trece din domeniul privat al județului Galați în domeniul public al 

județului Galați, imobil situat în municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 29 

 
 

 

Nr 
crt. 

Cod de 
clasificare/ 
Nr.inventar 

 
Denumire
a bunului 

 
Elemente de identificare 

Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz, al 
dării în 

folosinţă 

Valoarea 
de 

inventar 
(lei) 

Situația juridică 
actuală 

0 1 2 3 4 5 6 

1 1.6.2 
Spații 

medicale  

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 29 
Suprafață: 470,38 m

2
 

Vecinătăți: 
N – domeniul public al jud. 
Galați 
S – domeniul public al jud. 
Galați 
E – domeniul public al jud. 
Galați 
V – str. 1 Decembrie 1918 

1955 474.033,37 

Domeniul privat 
 
HCJ 345/31.08.2006 
HCJ 370/29.11.2006 
HCJ 472/29.05.2007 
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Anexa 2 

 

        CONSILIUL JUDEŢEAN                    SPITALUL MUNICIPAL „ANTON CINCU”  
                   GALAȚI                                                             TECUCI 
                                            

          Nr._________/__________                                        Nr. _______ / _____________             

 

Act adiţional nr. 1 

  

la Contractul de Administrare  nr. 2722 din 28.02.2022, încheiat între Județul Galați, prin 

Consiliul Județean Galați și Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci 

 

1. Părţile contractante 

    1.1 U.A.T. Județul Galați, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu sediul în Galaţi, strada 

Eroilor nr.7, reprezentat de Preşedinte Costel FOTEA, în calitate de PROPRIETAR, pe de o 

parte,  

           şi 

    1.2 Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci cu sediul în municipiul Tecuci, stada 

Costache Conachi nr. 35, reprezentat de doamna Sima Mihaela, în calitate de manager, pe 

de altă parte, 

de comun acord au hotărât modificarea și completarea, conform Art. 14 din contract și a 

H.C.J. nr __  din __.04.2022, a  unor prevederi contractuale după cum urmează: 

2.   Poziția 270 din anexa la Contractul de Administrare  nr. 2722 din 28.02.2022, încheiat 

între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Spitalul Municipal „Anton Cincu” 

Tecuci, se modifică având urmatorul conținut: 



 

 

Nr. 
crt. 

Cod de 
clasificare 

Denumirea 

bunului 
Elemente de identificare 

Anul 
dobândirii 
și/sau a 
dării în 

folosință 

Valoarea 
de 

inventar 
(mii lei) 

Situația juridică 
actuală 

0 1 2 3 4 5 6 

270 1.6.2. Spitalul 

Municipal 

„Anton Cincu” 

Tecuci – 

Ambulatoriul 

de 

specialitate 

Loc. Tecuci, str. 1 Decembrie 
1918 nr. 29, jud. Galați; 
Suprafață teren – 1.731 mp, din 
care: 
 
- 1.611 mp, nr. cadastral CAD 
8331, intravilan, categoria de 
folosință: curți construcții, pe care 
este edificată construcția având 
destinația: construcții 
administrative și social culturale: 
 
Nr. cadastral CAD 8331-C1 – 
Ambulatoriu de specialitate 
(dispensar policlinic) – subsol 
tehnic, parter + 2 etaje;  suprafața 
construită la sol: 935 mp; 
suprafața construită desfășurată 
de 2.595 mp (din care 470,38mp 
se află în domeniul public al 
județului Galați și administrarea 
Consiliului Județean Galați); 
construcție din zidărie portantă și 
cărămidă; acoperiș tip șarpantă 
cu învelitoare de tablă LINDAB 
 
- 120 mp, nr. cadastral 104509, 
intravilan, categoria de folosință: 
curți construcții, pe care este 
edificată construcția având 
destinația: construcții industriale și 
edilitare: 
Nr. cadastral 104509-C1 – 
Centrală termică – parter; 
suprafață construită la sol totală 
de 47 mp; suprafață construită 
desfășurată 47 mp; construcție 
din zidărie portantă și cărămidă; 
învelitoare tip planșeu beton și 
izolație. 
 
Vecinătăți: 
La est – domeniul public al 
județului Galați  
La nord – domeniul public al 
județului Galați 
La vest – str. 1 Decembrie 1918 
La sud – domeniul public al 
județului Galați 

2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

1955 
 
 
 
 
 
 

1970 

3.000,184 
din care 
385,029 - 
teren 

Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului 
Tecuci nr. 
68/22.06.2021 
Hotărârea Consiliului 
Județean Galați nr. 
168/27.07.2021 
Cartea funciară nr. 
102211 – Unitatea 
administrativ-teritorială 
Tecuci 
 
Hotărârea Consiliului 
Județean Galați nr. 
227/198.12.2002; 
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; 
Carte funciară nr. 
104509 – Unitatea 
administrativ-teritorială 
Tecuci 

 
 

 
 
Celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate. 
Acest act adiţional face parte integrantă din contractul de administrare directă nr. 2722 din 28.02.2012, 
încheiat urmare a Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 168/27.07.2021 
 
 



 

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

       PROPRIETAR,                                             ADMINISTRATOR, 

    JUDEŢUL GALAŢI                                         Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI          

      PREȘEDINTE,                                                                     Manager, 
 
      FOTEA COSTEL                                                                     Sima Mihaela 

 
 
       Director executiv,                                                                   
         Stoica George                                                                      Director adjunct,              
                                                                                                            
 

                Director executiv,                                                                     Contabil Șef, 

         Popescu Marin                                                                      
                                                                                                                                                                                                         
   Serviciul contencios şi                                                                 Administrator, 
      probleme juridice                                                                                                                  

  Şef serviciu,                                                                       
     Nedelcu Alina                                                                           

                                                                                                  
 Control financiar-preventiv,                                                                                                                                                                                                  



1 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                                         
Nr. 5016/20.04.2022 
 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind trecerea din domeniul 

privat al județului Galați în domeniul public al județului Galați a unei părți, în suprafață 
de 470,38 m2, din clădirea Ambulatoriului Spitalului Municipal „Anton Cincu”, situat în 

municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 29 
 
 
 

Iniţierea acestui proiect de hotărâre a fost determinată de faptul că, pentru suprafața 

de 470,38 mp, aferentă funcționării unor cabinete medicale în regim ambulatoriu, se are în 

vedere realizarea unor investiții ce vizează execuția unor lucrări de modernizare a 

amplasamentului și de dotare cu mobilier și echipamente medicale. 

Aceste investiții vor face obiectul unor proiecte ce vor fi propuse în vederea finanțării 

prin programe operaționale în perioada de programare 2021-2027. 

Pentru a fi eligibile, aceste investiții trebuie realizate în exclusivitate în spații care 

aparțin domeniului public, iar serviciile medicale ce vor fi prestate ulterior implementării 

acestor proiecte vor avea un caracter nediscriminatoriu și nu vor fi ajutor de stat.  

Având în vedere aspectele prezentate, este necesară trecerea din domeniul privat al 

județului Galați în domeniul public al județului Galați a unei părți, în suprafață de 470,38 

m2, din clădirea Ambulatoriului Spitalului Municipal „Anton Cincu”, situat în municipiul 

Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 29. 

Solicităm avizarea prezentului proiect de către Comisiile de specialitate ale Consiliului 

Judeţean Galaţi nr. 1 de buget-finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială şi 

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. 

În concluzie, supunem spre aprobare şedinţei în plen proiectul actului administrativ 

sus-arătat. 

 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 
Costel FOTEA 

              
 
 
 
 
                                                                          

                                                                                                                                                       Director executiv, 
                                                                                                                              Popescu Marin 
 
                                                                                                                      Director executiv adjunct, 
                                                                                                                                                                              Hălășag Sorin 
Șef serviciu, 
Nedelcu Costel 
 
Marcu Mihai/18.04.2022 
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DIRECŢIILE DIN APARATUL DE SPECIALITATE 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind trecerea din domeniul 

privat al județului Galați în domeniul public al județului Galați a unei părți, în suprafață 
de 470,38 m2, din clădirea Ambulatoriului Spitalului Municipal „Anton Cincu”, situat în 

municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 29 
 

Prin referatul de aprobare, iniţiatorul – Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, domnul 

Costel FOTEA, propune spre adoptare proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul 

privat al județului Galați în domeniul public al județului Galați a unei părți, în suprafață de 

470,38 m2, din clădirea Ambulatoriului Spitalului Municipal „Anton Cincu”, situat în municipiul 

Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 29. 

Iniţierea acestui proiect de hotărâre a fost determinată de faptul că, pentru suprafața de 

470,38 mp, aferentă funcționării unor cabinete medicale în regim ambulatoriu, se are în 

vedere realizarea unor investiții ce vizează execuția unor lucrări de modernizare a 

amplasamentului și de dotare cu mobilier și echipamente medicale. 

Aceste investiții vor face obiectul unor proiecte ce vor fi propuse în vederea finanțării 

prin programe operaționale în perioada de programare 2021-2027. 

Pentru a fi eligibile, aceste investiții trebuiesc realizate în exclusivitate în spații care 

aparțin domeniului public, iar serviciile medicale ce vor fi prestate ulterior implementării 

acestor proiecte vor avea un caracter nediscriminatoriu și nu vor fi ajutor de stat.  

Având în vedere aspectele prezentate, este necesară trecerea din domeniul privat al 

județului Galați în domeniul public al județului Galați a unei părți, în suprafață de 470,38 m2, 

din clădirea Ambulatoriului Spitalului Municipal „Anton Cincu”, situat în municipiul Tecuci, str. 

1 Decembrie 1918 nr. 29. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază prevederile din Ordonanța de Urgență a 

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

Potrivit prevederilor art. 296 alin. (2) și alin. (7) din Ordonanța de Urgență nr. 

57/03.07.2019 privind Codul administrativ [„Trecerea unui bun din domeniul privat al unei 

unități adiminstrativ-teritoriale în domeniul public al acesteia se face prin hotărâre a consiliului 

județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București ori a consiliului local al 

comunei, al orașului sau al municipiului, după caz.”] și [„Declararea bunurilor care fac obiectul 

trecerilor ca fiind de uz sau de interes public național sau local, după caz, se face prin 

hotărârile prevăzute la alin. (2)”]. 

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 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                            Nedelcu Georgeta-Alina 


