
 

 

 
 
 

HOTĂRÂREA Nr. ____ 
din ____________________  2022 

 
privind:  darea în administrarea Spitalului Municipal Anton Cincu Tecuci a unei părți, în 

suprafață de 470,38 m2, din imobilul situat în municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 

nr. 29, imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi   
Iniţiatori : Costel Fotea – Președintele Consiliului Județean Galați  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8425/21.07.2022  
            
            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 ale Comisiilor de specialitate nr. 4 pentru asistenţă 

şi protecţie socială, învățământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement 
și nr. 6 de analiză privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi 
de refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură ale Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa nr. 8242 din 12.07.2022 a Spitalului Municipal „Anton Cincu” 
Tecuci, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 8425 din 13 .07.2022; 

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. 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. c) și d), alin. (4) lit. a) și alin. (5) lit. 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. (1) Se aprobă darea în administrarea Spitalului Municipal „Anton Cincu Tecuci” a 
unei părți, în suprafață de 470,38 m2, din imobilul situat în municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 
1918 nr. 29, imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi 

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

Art.2. Predarea-preluarea părții din imobil prevăzută la art. 1. se va face pe bază de 
proces verbal, în termen de 15 de zile de la data aprobării prezentei hotărâri. 

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 

 
    

  Șef serviciu,                                                                                                                    

     Nedelcu Costel 

           
       Marcu Mihai  
       20..07.2022 

                                Director executiv - Popescu Marin 
                              
                           Director executiv adjunct - Hălășag Sorin 
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    Anexa 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Date de identificare  

                       
 
 
                                            

Nr 
crt. 

Cod de 
clasificare/ 
Nr.inventar 

 
Denumirea 

bunului 

 
Elemente de identificare 

Valoarea de 
inventar 

(lei) 

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 

468.033,37 

 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 8425 din 21.07..2022 

 

REFERAT DE APROBARE 

 
privind darea în administrarea Spitalului Municipal Anton Cincu Tecuci a unei părți, în 

suprafață de 470,38 m2, din imobilul situat în municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 

29, imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi 

 
 

 
 

Având în vedere solicitarea Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci, nr. 8242 din 

12.07.2022, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 8425 din 13.07.2022, ca urmare a 

trecerii din domeniul privat în domeniul public al Județului Galați a unei părți, în suprafață de 

470,38 m2, din imobilul situat în municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 29 și având în vedere 

perspectiva accesării de fonduri europene pentru reabilitarea și modernizarea imobilelor în care 

funcționează unitatea sanitară, este necesară promovarea proiectului de Hotărâre a Consililui 

Județean privind darea în administrarea Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci a 

respectivului imobil. 

Faţă de cele menţionate, solicităm raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru 

asistență şi protecţie socială, învățământ, sănătate, cultură, activități ştiinţifice, sportive şi de 

agrement 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, 

precum şi supunerea spre aprobare de către Consiliul Judeţean Galaţi a proiectului de hotărâre 

anexat. 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 
Costel FOTEA 

 
 
                                                                                           

                                                                                                                                                 Director executiv, 
                                                                                                                                                  Popescu Marin 
 

 
 
 Director executive adjunct, 
         Hălășag Sorin 
 
 
 
Șef serviciu, 
Nedelcu Costel 
Marcu Mihai/20.07.2022/1 ex. 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                          Nr. 8425/21.07.2022 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind darea în administrarea 

Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci a unei părți, în suprafață de 470,38 m2, din 
imobilul situat în municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 29, imobil aflat în domeniul 

public al judeţului Galaţi 
 

      Prin referatul de aprobare, iniţiatorul – Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, domnul 
Costel FOTEA, propune spre adoptare proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi  
privind darea în administrarea Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci a unei părți, în 
suprafață de 470,38 m2, din imobilul situat în municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 29, 
imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi 

Având în vedere solicitarea Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci, nr. 8242 din 
12.07.2022, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 8425 din 13.07.2022, ca urmare a 
trecerii din domeniul privat în domeniul public al Județului Galați a unei părți, în suprafață de 
470,38 m2, din imobilul situat în municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 29 și având în 
vedere perspectiva accesării de fonduri europene pentru reabilitarea și modernizarea imobilelor 
în care funcționează unitatea sanitară, este necesară promovarea proiectului de Hotărâre a 
Consililui Județean privind darea în administrarea Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci 
a respectivului imobil. 

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”. 

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”. 

Potrivit  art. 298 din acelaşi act normativ: „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 prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) și d) 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, d) atribuţii privind gestionarea serviciilor 
publice de interes judeţean” și alin (5) lit. c) sănătatea.   

 În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
 
Director executiv, 

  Popescu Marin 
Director executiv, 

Angheluţă Laura–Delia 
Direcţia Arhitect şef, 

_____________ 
Director executiv, 
Epure Camelia 

Director executiv, 
Stoica George 

Director executiv, 
Măciucă Radu 

Şef serviciu, 
Nedelcu Georgeta–Alina 

                                                                                                                                                                                             


