
 

 

HOTĂRÂREA NR. ____ 

din ____________________ 2022 
 
privind: trecerea unui activ corporal (construcție) din domeniul public al județului Galați 
și administrarea Spitalului Orășenesc Târgu Bujor în domeniul privat al județului Galați 
și administrarea Spitalului Orășenesc Târgu Bujor, în vederea scoaterii din funcţiune şi 
desființării   

Iniţiatori : Costel Fotea - Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9232/18.11.2022 

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 Comisiilor de specialitate nr. 1 pentru 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 Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa nr. 3222/02.08.2022 a Spitalului Orășenesc Târgu Bujor, 
înregistrată la sediul Consiliului Județean Galați cu nr. 9232/02.08.2022; 

Având în vedere prevederile Contractului de administrare nr. 5284/19.06.2017/nr. 
1454/15.06.2017, semnat între Consiliul Judeţean Galaţi şi Spitalului Orășenesc Târgu Bujor;  

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 112/31.03.2000 pentru reglementarea 
procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc 
domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale precum şi în baza prevederilor 
Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele 
normale de funcţionare a mijloacelor fixe; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) și f) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.  (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al județului Galaţi și administrarea 
Spitalului Orășenesc Târgu Bujor în domeniul privat al județului Galați și administrarea 
Spitalului Orășenesc Târgu Bujor a construcției C3, înscrisă în cartea funciară nr. 100447 - 
Târgu Bujor, sub numărul cadastral 100447-C3, având datele de identificare cuprinse în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă scoaterea din funcțiune și desființarea prin demolare a construcției 
identificată la alin. (1) și radierea acesteia din cartea funciară nr. 100447. 
         Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Spitalului Orășenesc Târgu Bujor, care 
răspunde şi de punerea în aplicare. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
      Contrasemnează pentru legalitate                                                                                               
       Secretarul General al Judeţului                                                            
                        Ionel Coca 

                                                                                                                                                                       Director executiv, 
                                                                                                                                                                         Popescu Marin 
 
 
 
Dică Marian/1 ex./16.11.2022                                                                                                                  Director executiv adjunct, 
                                                                                                                                                                          Hălășag Sorin 
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ANEXA 
 

Datele  de identificare 
 

a activului corporal (construcție) care trece din domeniul public al județului Galaţi și 
administrarea Spitalului Orășenesc Târgu Bujor în domeniul privat al județului Galați și 

administrarea Spitalului Orășenesc Târgu Bujor, în vederea scoaterii din funcțiune și desființării 
 
 

Nr. 
crt. 

Cod de 
clasificare/ 

nr. cadastral 

Denumirea 
bunului / 
destinaţie 
construcţie 

 
Elemente de identificare 

Anul dobândirii 
sau, după caz, 

al dării în 
folosinţă 

Valoare de 
inventar 

(lei) 

 
 
 

1 

 
1.6.2 / 

 
100447-C3 

 
 

Stație clorinare 

Parter 
- suprafață construită la 

sol: 27 mp 
- suprafață construită 
desfășurată: 27 mp 

 

 
 
 

1968 

 
 
 

3.069 

 TOTAL    3.069 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                                         
Nr. 9232/18.11.2022 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind trecerea unui activ 

corporal (construcție) din domeniul public al județului Galați și administrarea Spitalului 
Orășenesc Târgu Bujor în domeniul privat al județului Galați și administrarea Spitalului 

Orășenesc Târgu Bujor, în vederea vederea scoaterii din funcţiune şi desființării   
 
 

       Prin adresa nr. 3222/02.08.2022, înregistrată la sediul Consiliului Județean Galați cu        
nr. 9232/02.08.2022, Spitalul Orășenesc Târgu Bujor solicită spre demolare/desființare corpul 
de clădire C3 „Stație de clorinare”, având în vedere următoarele aspecte: 

- corpul de clădire propus pentru demolare se află în stadiu avansat de degradare iar 
elementele structurale nu mai prezintă siguranță în exploatare, având durata de funcționare 
îndeplinită; 

- estetic, tehnic și funcțional clădirea nu mai corespunde necesităților spitalului; 
- eventualele lucrări de reabilitare a clădirii ar presupune fonduri substanțiale, care nu se 

justifică din punct de vedere funcțional pentru activitatea medicală din spital; 
- în imediata apropriere a clădirii degradate se va construi centrala termică care va 

deservi noul corp pavilion pediatrie din proiectul “Sănătatea în mâini bune – Spitale mai mari, 
îngrijire mai bună și cei mai buni doctori pentru populația din zona de graniță România – 
Republica Moldova”. 

Ținând cont de aspectele prezentate, pentru a da curs solicitării  Spitalul Orășenesc 
Târgu Bujor, este necesară trecerea corpului de clădire C3 din domeniul public al județului 
Galați și administrarea Spitalului Orășenesc Târgu Bujor în domeniul privat al județului Galați 
și administrarea Spitalului Orășenesc Târgu Bujor, în vederea scoaterii din funcţiune şi 
desființării. 

Facem precizarea că actul administrativ astfel inițiat nu are caracter normativ, în sensul 
Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și 
completările ulterioare, motiv pentru care nu se impune desfășurarea procedurii de dezbatere 
publică. 

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 
 
Dică Marian/16.11.2022 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                               Nr. 9232/18.11.2022 
DIRECŢIILE DIN APARATUL DE SPECIALITATE 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind trecerea unui activ corporal 
(construcție) din domeniul public al județului Galați și administrarea Spitalului 

Orășenesc Târgu Bujor în domeniul privat al județului Galați și administrarea Spitalului 
Orășenesc Târgu Bujor, în vederea scoaterii din funcţiune şi desființării   

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

Costel FOTEA, propune spre adoptare proiectul de hotărâre privind trecerea unui activ 
corporal (construcție) din domeniul public al județului Galați și administrarea Spitalului 
Orășenesc Târgu Bujor în domeniul privat al județului Galați și administrarea Spitalului 
Orășenesc Târgu Bujor, in vederea vederea scoaterii din funcţiune şi desființării.  

Prin adresa nr. 3222/02.08.2022, înregistrată la sediul Consiliului Județean Galați cu        
nr. 9232/02.08.2022, Spitalul Orășenesc Târgu Bujor solicită spre demolare/desființare corpul 
de clădire C3 „Stație de clorinare”, având în vedere următoarele aspecte: 

- corpul de clădire propus pentru demolare se află în stadiu avansat de degradare iar 
elementele structurale nu mai prezintă siguranță în exploatare, având durata de funcționare 
îndeplinită; 

- estetic, tehnic și funcțional clădirea nu mai corespunde necesităților spitalului; 
- eventualele lucrări de reabilitare a clădirii ar presupune fonduri substanțiale, care nu se 

justifică din punct de vedere funcțional pentru activitatea medicală din spital; 
- în imediata apropriere a clădirii degradate se va construi centrala termică care va 

deservi noul corp pavilion pediatrie din proiectul “Sănătatea în mâini bune – Spitale mai mari, 
îngrijire mai bună și cei mai buni doctori pentru populația din zona de graniță România – 
Republica Moldova”. 

Ținând cont de aspectele prezentate, pentru a da curs solicitării  Spitalul Orășenesc 
Târgu Bujor, este necesară trecerea corpului de clădire C3 din domeniul public al județului 
Galați și administrarea Spitalului Orășenesc Târgu Bujor în domeniul privat al județului Galați și 
administrarea Spitalului Orășenesc Târgu Bujor, în vederea scoaterii din funcţiune şi 
desființării.  

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 
- prevederile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 112 din 31 august 2000 pentru 

reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale 
care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale [„Activele 
corporale care alcătuiesc domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale de 
natura mijloacelor fixe, cu durata normală de utilizare consumată sau neconsumată, a căror 
menţinere în funcţiune nu se mai justifică, se scot din funcţiune, se valorifică şi se casează în 
condiţiile prezentei ordonanţe”]; 

- prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112 din 31 august 2000 pentru 
reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale 
care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale [„Pentru 
scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, activele corporale 
prevăzute la art. 1 vor fi trecute în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-
teritoriale, potrivit reglementărilor privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia”]; 
         Potrivit prevederilor art. 173 alin. (1) lit. c) și f) din Ordonanța de Urgență nr. 
57/03.07.2019 privind Codul administrativ [„Consiliul judeţean are atribuții privind administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului”] și [„Consiliul judeţean are alte atribuţii prevăzute de 
lege”]. 

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. 
 

Direcția Patrimoniu 
Director executiv 
Popescu Marin 

Direcția Programe 
Director executiv, 
Epure Camelia  

 

Direcţia Arhitect Şef, 
_____________ 

Direcția de Dezvoltare 
Regională 

Director executiv, 
Angheluţă Laura–Delia 

Direcția Economie și Finanțe 
Director executiv, 
Stoica George 

Direcția Tehnică 
Director executiv, 
Măciucă Radu 

Serviciul contencios şi 
probleme juridice, 

Nedelcu Georgeta–Alina 

 


