
 

 

HOTĂRÂREA NR. 15 

din 26 ianuarie 2023 
 

privind: solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui 
bun imobil (clădiri și teren aferent) din domeniul public al municipiului Galați și 
administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în domeniul public al județului 
Galați și administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați 
Iniţiator: Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1039/18.01.2023 

 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 Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanţe, 
strategii, studii şi prognoză economico-socială, al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru 
asistenţă şi protecţie socială, învățământ, sănătate, cultură, activităţi 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 
ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere adresa Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”                   
nr. 1200 din 16.01.2023, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 1039 din 16.01.2023; 

Având în vedere prevederile art. 294 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 108 lit. a), art. 299 din O.U.G. 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) din O.U.G.               
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 completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galați de 
trecere a unui bun imobil (clădiri și teren aferent) din domeniul public al municipiului Galați și 
administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în domeniul public al județului Galați și 
administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați. 

(2) Se declară de uz sau de interes public județean bunul imobil prevăzut la alin. (1). 
(3) Spațiul respectiv va avea destinația de locație alternativă exterioară atașată Spitalului 

Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați. 
(4) Datele de identificare ale bunului imobil prevăzut la alin. (1) sunt cuprinse în anexa ce 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.              
(5) Predarea-preluarea bunului imobil prevăzut la art. 1 se va face pe bază de proces 

verbal, încheiat între Consiliul Local al municipiului Galați, pe de o parte și Consiliul Județean 
Galați și Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați pe cealaltă parte, în 
termenul prevăzut în hotărârea Consiliului Local al municipiului Galați de aprobare a solicitării 
Consiliului Județean Galați. 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Local al municipiului Galați și 
Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați.     
  

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 
 
 Marcu Mihai/16.01.2023                                                                         Director executiv adjunct – Hălășag Sorin 
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ANEXA 
 

Datele  de identificare 
 
 

ale bunului imobil, aflat în domeniul public al municipiului Galați, pentru care se solicită 
trecerea din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al 

municipiului Galați în domeniul public al județului Galați și administrarea Spitalului Clinic 
Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați 

  
 
 

- bunul imobil, situat în municipiul Galați, str. Alexandru cel Bun nr. 27C, înscris în cartea 
funciară nr. 122801, este compus din: 

- teren – suprafață teren de 1.968 m2  
           – valoare de inventar – 990.621 lei 
- clădiri – suprafață totală construită la sol de 878 m2 
             – valoare de inventar – 3.033.292,52 lei 

 


