
 
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
 din __________________ 2017 

 

privind: aprobarea dării în administrarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală – 
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați a unui bun imobil aflat în domeniul 
public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galați 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:2224/15.06.2017 
  

Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6 ale Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa Direcţiei Generale  Regionale  a Finanţelor Publice Galaţi cu nr. 
GLR_REG–8794/07.03.2017, înregistratã la Consiliul Județean Galaţi cu nr. 2224/07.03.2017; 
            Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 317/2013 privind 
schimbarea destinaţiei şi regimului juridic ale unor bunuri imobile ce aparţin patrimoniului judeţului 
Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 29 alin. (2) din Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 
114/1996, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 861 alin. (3), ale art. 867 şi 868 din Legea nr. 287/2009 
privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
            Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1)  lit. c), alin. (4) lit. a) și art. 123 alin. (1) din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;     
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

          Art.1. (1) Se aprobă darea în administrarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală – 
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați a bunului imobil situat  în municipiul 
Galaţi, str. Nicolae Alexandrescu nr. 2, Piaţa Centrală, bl. B4, ap.7, aflat în domeniul public al 
județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați. 

(2) Condiţiile în care titularul dreptului de administrare va putea folosi şi dispune de bunul 
imobil dat în administrare, precum şi datele de identificare a acestuia sunt prevăzute în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Predarea–preluarea bunului imobil se face pe bază de proces-verbal încheiat între 
părţile interesate, în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri. 
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Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Agenției Naționale de Administrare Fiscală – 
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați. 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel FOTEA 

  

 
                                                                                                                                               

  

                       
                                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pufu Eugenia  Dir.  Ex./  Constantin Cristea 
14.06.2017 

 

Contrasemnează pentru legalitate: 

Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş 
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ANEXĂ 
 

 
Datele de identificare 

 
bun imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului 

Judeţean Galaţi, care se dă în administrarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală 
– Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați 

 
 

Bunul imobil se află situat în municipiul Galaţi, str. Nicolae Alexandrescu nr. 2, bloc B4,   
ap. nr. 7, Piaţa Centrală şi are suprafaţa utilă de 54,84 m2  

 
 
 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                   AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
 Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați 
Nr._________ / __________                                                   Nr. __________ / _____________          

 

 

 

CONTRACT DE DARE ÎN ADMINISTRARE  
 
 
I. PĂRŢILE 

JUDEŢUL GALAŢI prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu sediul în Galaţi, str. Eroilor nr.7, 
reprezentat de Preşedinte Costel Fotea, în calitate de PROPRIETAR, 

 
și 
 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Galați, reprezentat/ă de _______________________________________, în 
calitate de ADMINISTRATOR, 

 
au convenit asupra încheierii prezentului contract. 
 
II. TEMEIUL LEGAL  

 
Art. 1. Prezentul contract are următorul temei legal: 
- Art. 136 din Constituţia României, republicată; 
- Art. 861 alin. (3), art. 867 – 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Art. 91 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a) şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. ____/_______ privind aprobarea dării în 

administrarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Galați a unui bun imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi în 
administrarea Consiliului Județean Galați. 

 
III. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 
Art. 2.  Obiectul contractului îl constituie dreptul de administrare asupra bunului imobil situat în 

municipiul Galaţi, str. Nicolae Alexandrescu nr. 2, bloc B4, ap. 7,  Piața Centrală și care va fi 
folosit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Galați. 
 
IV. DURATA CONTRACTULUI     

                
Art. 3. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 10 ani, până la data de 31.XII.2027, 

dacă nici una din părți nu denunță prezentul contract, prin notificare scrisă celeilalte părți. 
Notificarea va fi făcută cu 30 de zile anterior datei la care se va solicita rezilierea de drept a 
contractului. 
 
V. DREPTURILE PĂRŢILOR 

 
Art. 4. Drepturile proprietarului 
1. Să verifice dacă utilizarea imobilului este făcută în conformitate cu prevederile contractului 

de administrare; 
2. Să controleze modul de exercitare a dreptului de administrare, respectiv, să urmărească 

modul în care administratorul îşi îndeplineşte obligaţiile stabilite prin contract; 
3. Să revoce dreptul de administrare, dacă interesul public o impune sau dacă administratorul 

nu-şi respectă obligaţiile prevăzute în prezentul contract. 
Art. 5. Drepturile administratorului 
1. Să ceară predarea imobilului în administrare; 
2. Să posede, să folosească imobilul şi să dispună material de acesta, în condiţiile actului prin 

care i-a fost dat în administrare; 
3. Să i se asigure folosinţa asupra imobilului pe toată durata contractului de administrare, 

conform destinaţiei acestuia. 
 
VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 
Art. 6. Obligaţiile proprietarului: 
1. Sǎ predea imobilul administratorului, în baza unui proces verbal de predare-primire  

conform Legii nr. 22/1969 (actualizată). 
2. Procesul verbal menţionat face parte integrantǎ din prezentul contract; 
3. Să exercite dreptul de dispoziţie juridică, în condiţiile legii, asupra imobilul prevǎzut la art. 

2;  
 

Art. 7. OBLIGAŢIILE ADMINISTRATORULUI: 
a) Sǎ preia imobilul de la proprietar, pe bazǎ de proces verbal.  
b) Să posede şi să folosească imobilul administrat, potrivit destinaţiei sale; 
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c) Sǎ inventarieze anual, pânǎ în luna noiembrie şi sǎ transmitǎ proprietarului, lista de 

inventariere privind imobilul; 
d) Sǎ asigure fondurile necesare plǎţii impozitelor şi taxelor locale, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;  
e) Sǎ nu schimbe destinaţia imobilului. 
f) Sǎ încheie contracte ferme pentru utilităţi cu furnizorii şi să asigure cheltuielile de întreţinere 

şi gospodǎrire curentǎ ale imobilului administrat (energie electricǎ, gaze, apa potabilǎ, 
canalizare, termoficare, igienizǎri etc.); 

g) Să asigure înscrierea dreptului de administrare în Cartea Funciară, conform Legii nr. 7/1996 
a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
în termen de maxim 6 luni de la data semnării contractului de administrare; 

h) Să închirieze, în condiţiile legii, imobilul primit în administrare, sau părţi din acesta, numai 
cu avizul proprietarului; 

i) Să vireze 50% din suma reprezentând chiria lunară totală, stabilită prin contractele de 
închiriere încheiate cu terţii, în contul proprietarului; 

j) Să nu constituie garanţii asupra imobilului primit în administrare, prin gajare, ipotecare, 
angajarea de credite, sau orice alt tip de convenţie; 

 
VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

 
  Art. 8.  Contractul poate înceta ca urmare a revocǎrii de cǎtre proprietar a  dreptului de 

administrare dacă interesul public o impune sau în cazul în care administratorul nu îşi exercitǎ 
drepturile şi nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevǎzute în prezentul contract.  
 
VIII. FORŢA MAJORĂ 

 
 Art. 9.  Forţa majorǎ invocatǎ cu respectarea prevederilor legale exonereazǎ de rǎspundere 

partea care o invocǎ. 
 
IX. LITIGII 

 
 Art. 10. Toate litigiile nǎscute din aplicarea prevederilor prezentului contract se  vor soluţiona 

pe cale amiabilǎ, prin negocieri direct între pǎrţi. 
Art. 11. Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilǎ vor fi înaintate spre soluţionare instanţei 

judecǎtoreşti competente. 
 
X. DISPOZIŢII FINALE 

 
Art. 12.  În litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanţǎ titularul acestui drept va sta 

în nume propriu. 
Art. 13. În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul dreptului de 

administrare are obligaţia sǎ arate instanţei că Judeţul Galaţi este titularul dreptului de proprietate 
publică, potrivit prevederilor Codului de procedurǎ civilǎ. 

Titularul dreptului de administrare rǎspunde, în condiţiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca 
urmare a neîndeplinirii acestei obligaţii. De asemenea, neîndeplinirea acestei obligaţii poate 
atrage revocarea dreptului de administrare. 

Art. 14.  Prezentul contract poate fi modificat şi completat prin act adiţional, însuşit de ambele 
pǎrţi. 
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Art. 15.  Prezentul contract se încheie în 4(patru) exemplare originale. 

 

 
             PROPRIETAR,                                                          ADMINISTRATOR,                                             
          JUDEŢUL GALAŢI                         AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ                 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                     Direcția Generală Regională  
                                                                                            a Finanțelor Publice Galați 
            PREŞEDINTE,                                                         

           COSTEL FOTEA    

                      

 

                                     

       Direcţia Patrimoniu,                              

     DIRECTOR EXECUTIV,                                       

        Constantin Cristea 

 

Direcţia Economie şi Finanţe,                                  

    DIRECTOR EXECUTIV,                                                 

       George Stoica 

 
Direcţia Arhitect Şef, 

     ARHITECT ŞEF, 
      Mãrioara Dumitrescu 

 
Serviciul contencios 
 şi probleme juridice 
 

SEF SERVICIU, 
Andrei Mişurnov  
 

 

 Vizat control financiar preventiv, 



CONSILIUL JUDETEAN GALATI 
Nr. 2224/15.06.2017 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea dării în 
administrarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională 
a Finanțelor Publice Galați a unui bun imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi 

şi în administrarea Consiliului Județean Galați 
 

Prin adresa nr. GLR_REG-8794/07.03.2017 a Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 2224/07.03.2017, se  solicită actualizarea 
datelor contractului de închiriere nr.  83/20/09.01.2003, încheiat între Consiliul Judeţean 
Galaţi, titular al dreptului de proprietate asupra imobilului din Galaţi, str. Nicolae 
Alexandrescu nr. 2, Bl. B4, ap. 7, Piaţa Centrală, în calitate de locator şi Direcţia 
Regională Vamală Interjudeţeană Galaţi – Vama Galați Giurgiulești, în calitate de 
locatar. Această solicitare este motivată de faptul că Direcţiile Generale Regionale ale 
Finanţelor Publice au preluat, prin fuziune sau prin absorbţie, birourile vamale de 
interior şi de frontieră din aria lor de competenţă. 

Potrivit prevederilor  H.C.J. nr. 317/2013 privind schimbarea destinaţiei şi regimul 
juridic ale unor bunuri imobile ce aparţin patrimoniului judeţului Galaţi, imobilul în cauză 
are destinația de locuință de serviciu și face parte din domeniul public al județului 
Galați. 

Pentru a da curs solicitării Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice 
Galaţi, este necesară constituirea dreptului de administrare a bunului imobil în cauză în 
favoarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Galați. 

Asupra bunurilor proprietate publică, se pot constitui drepturi reale, derivate din 
dreptul de proprietate publică, respectiv: dreptul de administrare, dreptul de concesiune 
și dreptul de folosință cu titlu gratuit. 

Titularii dreptului de administrare pot fi regiile autonome, autoritățile 
administrației publice centrale sau locale, instituțiile publice de interes național, 
județean ori local. 
           În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică 
locală și ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, consiliul judeţean 
hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate 
publică a judeţului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes judeţean. 

             Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de 
specialitate, precum şi avizul 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 şi de refacere a 
monumentelor istorice şi de arhitectură, ale Consiliului Judeţean Galaţi. 

     Faţă de cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel FOTEA 

 

 

 
Pufu Eugenia                                                                 Dir.  Ex./  Constantin Cristea 
14.06.2017 



CONSILIUL JUDETEAN GALATI 
Nr. 2224/15.06.2017 
 
 

 RAPORT DE SPECIALITATE 
         la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea dării în 

administrarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Galați a unui bun imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi în 

administrarea Consiliului Județean Galați 
 

 Prin expunerea de motive, iniţiatorul – Președintele Consiliului Județean Galați, 
domnul Costel Fotea propune spre adoptare proiectul de hotărâre privind darea în 
administrarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Galați a unui bun imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi în 
administrarea Consiliului Județean Galați. 

Proiectul de hotărâre respectă prevederile art. 29 alin. (2) din Hotărârea de Guvern 
nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare [Condițiile 
de administrare și de închiriere a locuințelor de serviciu se stabilesc de către conducerile 
agenților economici sau ale instituțiilor deținătoare, cu respectarea prevederilor legale] ale 
art. 861 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare [„În condiţiile legii, bunurile proprietate publică pot fi date în 
administrare sau în folosinţă şi pot fi concesionate ori închiriate”], ale art. 867 [„Dreptul de 
administrare se constituie prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean sau, după caz, 
a consiliului local”] și ale art. 868 [„Dreptul de administrare aparţine regiilor autonome sau, 
după caz, autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale şi altor instituţii publice de 
interes naţional, judeţean ori local”], precum şi prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) [„Consiliul 
judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: c) atribuţii privind 
gestionarea patrimoniului judeţului”], ale art. 91 alin. (4) lit. a) [„Consiliul judeţean hotărăşte 
darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a 
judeţului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes judeţean, în condiţiile legii”], 
ale art. 123 alin. (1) [„Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin 
domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean, după caz, să fie date în 
administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie 
închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor 
ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeţean, în condiţiile legii”] şi ale art. 
97 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare [„În exercitarea atribuţiilor ce îi revin consiliul judeţean 
adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau 
regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate”]. 

În concluzie, proiectul de hotărâre astfel inițiat întrunește condițiile de legalitate și 
poate fi supus dezbaterii în plen a Consiliului Județean Galați. 
 
 

DIRECŢIA PATRIMONIU                                                 DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                                                              Constantin Cristea 
 

DIRECŢIA ECONOMIE                                                    DIRECTOR EXECUTIV, 
ŞI FINANŢE                                                                           George Stoica 

 
  
DIRECŢIA DE DEZVOLTARE                                         DIRECTOR EXECUTIV, 
REGIONALĂ                                                                         Camelia Epure 

 
DIRECȚIA ARHITECT ŞEF                                                 ARHITECT ŞEF, 

                                                                                                     Mărioara Dumitrescu     

 
BIROUL CONTENCIOS                                                           ȘEF BIROU,                                           

   ŞI PROBLEME JURIDICE                                                    Andrei Mișurnov                                        


