
 

HOTĂRÂREA NR. 125     
 din 29 martie 2023 

 
privind: desemnarea unor consilieri judeţeni ai Consiliului Judeţean Galaţi în comisia 
pentru vânzarea spaţiilor medicale din judeţul Galaţi, şi în comisia pentru soluţionarea 
contestaţiilor  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4315/28.03.2023 

 
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, 5 şi 6 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă 
nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor 
administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se 
desfăşoară activităţi conexe actului medical; 
 Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), alin (2) lit. c) alin. (5) lit. c) din 
Ordonanţa de Urgenţă 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. Se desemnează ca membri în comisia pentru vânzarea spaţiilor medicale din 
judeţul Galaţi, următorii consilieri judeţeni: 
 1. Polinschi Mihai - membru titular 
 2. Işfan Dumitru - membru titular 
 1. Mocanu Georgia – Cornelia - membru supleant  
 2. Alexandru Adrian Dănuţ  - membru supleant 

Art.2. Se desemnează ca membri în comisia pentru soluţionarea contestaţiilor pentru 
vânzarea spaţiilor medicale din judeţul Galaţi, următorii consilieri judeţeni: 
 1. Nechifor Alexandru - membru titular 
 2. Vasiliu Doina - membru titular 
 1. Şapira Violeta - membru supleant  
 2. Drăgan Ana – Raluca - membru supleant 

Art.3. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează aplicarea prevederilor 
Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 345/29.10.2009, privind desemnarea unor consilieri judeţeni 
în comisia pentru vânzarea spaţiilor medicale din judeţul Galaţi, şi în comisia de contestaţii. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor nominalizare la art. 1 şi 2. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

                 Ionel Coca 
                                                                                                                                                                   SMRUSSMAC – Consilier    
1. ex./27.03.2023                                                                                                                                                                Stănescu Mădălina 

Contrasemnează pentru legalitate: 
 Secretarul General al Judeţului, 


