
 
 
 
 

HOTĂRÂREA Nr. ____ 
din ____________________  2022 

 
privind: încetarea dreptului de administrare al Spitalului Municipal „Anton Cincu” 
Tecuci asupra unei părți din imobilul situat în municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, 
nr. 29 
Iniţiator : Costel Fotea – Președintele Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7518/23.06.2022 
 

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 prevederile Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 168 din 27 iulie 
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 Contractul de administrare nr. 2722/28.02.2022, încheiat între Județul 
Galați, prin Consiliul Județean Galați și Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci; 

Având în vedere Protocolul nr. 7491/4278 din 10.08.2005, încheiat între Spitalul 
Municipal „Anton Cincu” Tecuci și Spitalul de Pneumoftiziologie Galați; 

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) Încetează dreptul de administrare al Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci 
asupra unei părți, în suprafață de 160,5 mp, din imobilul situat în municipiul Tecuci, str. 1 
Decembrie 1918. 

(2) Datele de identificare a părții de imobil prevăzut la alin. (1) sunt sunt prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Contractul de administrare nr. 2722/28.02.2022, încheiat între Județul Galați, prin 
Consiliul Județean Galați și Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci, se va modifica, prin Act 
adițional, în mod corespunzător 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci.  
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel FOTEA 

Contrasemnează pentru legalitate: 
Secretarul general al judeţului, 

Ionel COCA 
                                                                                                               Director executiv,  

Șef serviciu – Nedelcu Costel                                                                                                Popescu Marin 
 
Ciobanu Adrian/14.06.2022                                                                                       Director executiv adjunct, 

                                                                                                                                                   Hălășag Sorin 
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                                                        ANEXA 

 
Date de identificare 

 
 ale părții de imobil, în suprafață de 160,5 mp, pentru care încetează dreptul de administrare 

al Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci  
 

 
- suprafața de 160,5 mp înscrisă în cartea funciară 102211 Tecuci  

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                Nr. 7518 din 23.06 .2022 

              
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind încetarea dreptului de 

administrare al Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci asupra unei părți din imobilul 
situat în municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 29 

 
Prin Protocolulul încheiat în data de 10.08.2005, între Spitalul Municipal „Anton Cincu” 

Tecuci și Spitalul de Pneumoftiziologie Galați, încheiat în aplicarea Ordinului MSF nr. 

406/2003 privind modificarea și completarea Ordinului MSF nr. 217/2003, clădirea 

Dispensarului TBC Tecuci trece din subordinea Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci în 

subordinea Spitalului de Pneumoftiziologie Galați. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 168 din 27 iulie 2021 a fost acceptat 

transferul managementului asistenței medicale pentru Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci, 

de la Consiliul Local al municipiului Tecuci la Consiliul Județean Galați, precum și trecerea 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. 

În data de 18 februarie 2022, Guvernul României a aprobat Hotărârea nr. 200/2022 

privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului Municipal 

"Anton Cincu" Tecuci de la Consiliul Local al Municipiului Tecuci la Consiliul Judeţean Galaţi. 

Partea din imobil pentru care încetează dreptul de administrare are valoarea de 

inventar de 165.169 lei. Această valoare de inventar se regăsește înregistrată în contabilitatea 

Spitalului de Pneumoftiziologie Galați, administratorul de drept al părții de imobil în cauză, 

conform Protocolului nr. 7491/4278 din 10.08.2005, încheiat între Spitalul Municipal „Anton 

Cincu” și Spitalul de Pneumoftiziologie Galați. În consecință, valoarea de inventar nu va fi 

evidențiată în prezenta hotărâre și nici nu va diminua valoarea de inventar înregistrată în 

contabilitatea Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci pentru Ambulatoriul de specialitate. 

  Se impune promovarea prezentului proiect de hotărâre de consiliu județean pentru 

încetarea dreptului de administrare al Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci asupra unei 

părți din imobilul situat în municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 29. 

 Faţă de cele menţionate, solicităm raportul de avizare al 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 si de 

refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură. 

În baza considerentelor mai sus expuse, supun spre dezbatere şedinţei în plen a 

Consiliului Judeţean Galaţi  proiectul de hotărâre anexat. 

 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel   FOTEA                                                                                                                                                 

 
 

                                                                                                                       Director executiv,  
Șef serviciu – Nedelcu Costel                                                                                                Popescu Marin 
 
Ciobanu Adrian/14.06.2022                                                                                       Director executiv adjunct, 

                                                                                                                                                   Hălășag Sorin 



CONSILIUL JUDEŢEAN  GALAŢI                                                     Nr. 7518/23.06.2022 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind încetarea dreptului de 

administrare al Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci asupra unei părți din imobilul 
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 încetarea dreptului de 
administrare al Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci asupra unei părți din imobilul situat în 
municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 29. 

Prin Protocolulul încheiat în data de 10.08.2005, între Spitalul Municipal „Anton Cincu” 
Tecuci și Spitalul de Pneumoftiziologie Galați, încheiat în aplicarea Ordinului MSF nr. 
406/2003 privind modificarea și completarea Ordinului MSF nr. 217/2003, clădirea 
Dispensarului TBC Tecuci trece din subordinea Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci în 
subordinea Spitalului de Pneumoftiziologie Galați. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 168 din 27 iulie 2021 a fost acceptat 
transferul managementului asistenței medicale pentru Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci, 
de la Consiliul Local al municipiului Tecuci la Consiliul Județean Galați, precum și trecerea 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. 

În data de 18 februarie 2022, Guvernul României a aprobat Hotărârea nr. 200/2022 
privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului Municipal 
"Anton Cincu" Tecuci de la Consiliul Local al Municipiului Tecuci la Consiliul Judeţean Galaţi. 

Partea din imobil pentru care încetează dreptul de administrare are valoarea de inventar 
de 165.169 lei. Această valoare de inventar se regăsește înregistrată în contabilitatea 
Spitalului de Pneumoftiziologie Galați, administratorul de drept al părții de imobil în cauză, 
conform Protocolului nr. 7491/4278 din 10.08.2005, încheiat între Spitalul Municipal „Anton 
Cincu” și Spitalul de Pneumoftiziologie Galați. În consecință, valoarea de inventar nu va fi 
evidențiată în prezenta hotărâre și nici nu va diminua valoarea de inventar înregistrată în 
contabilitatea Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci pentru Ambulatoriul de specialitate. 

  Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 
- prevederile art. 861 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările 

și completările ulterioare [„În condiţiile legii, bunurile proprietate publică pot fi date în 
administrare sau în folosinţă şi pot fi concesionate ori închiriate”]; 

- prevederile art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările 
și completările ulterioare [„Dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a Guvernului, a 
consiliului județean sau, după caz, a consiliului local.”]; 

- prevederile art. 108 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ [„Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc 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”]; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ [„Consiliul judeţean are atribuții privind administrarea domeniului 
public şi privat al judeţului”]; 

- prevederile art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ [„În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri cu 
majoritate calificată, absolută sau simplă, după caz”].       

În concluzie, proiectul de hotărâre astfel inițiat îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
 

Director executiv,         Director executiv,           Direcţia Arhitect şef,      Director executiv, 
Popescu Marin     Angheluţă Laura–Delia      ______________           Epure Camelia 

 
Director executiv,            Director executiv,     Serviciul contencios şi probleme juridice, 

        Stoica George                Măciuca Radu                  Nedelcu Georgeta–Alina 


