
 

 

HOTĂRÂREA Nr. 97 

din 17 mai  2018 
 

privind: aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de administrare directă nr. 
4462/23.04.2018 încheiat între Consiliul Județean Galați și Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență „G-ral Eremia Grigorescu” al județului Galați (Protecția Civilă) 

Iniţiator: Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4785/9.05.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a 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 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; 
           Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea  
domeniului public al judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor si comunelor din 
judeţul Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 
55/30.03.2018 privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Galați 
nr. 176/24.08.2017 privind darea în administrare a imobilului (clădiri şi teren aferent) 
aflat în domeniul public al judeţului Galaţi către Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
„G-ral Eremia Grigorescu” al județului Galați (Protecția Civilă) şi aprobarea contractului 
de dare în administrare; 

Având în vedere Contractul de administrare directă nr. 4462/23.04.2018 încheiat 
între Consiliul Județean Galați și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „G-ral Eremia 
Grigorescu” al județului Galați (Protecția Civilă); 

Având în vedere adresa nr. 2805489/03.05.2018 a Inspectoratului pentru Situații 
de Urgență „General Eremia Grigorescu” al județului Galați, înregistrată la Consiliul 
Județean Galați cu nr. 4785/03.05.2018; 

Având în vedere prevederile art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
14/2000 privind înființarea formațiunilor de protecție civilă pentru intervenție de urgență 
în caz de dezastru, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 25 și art. 73 alin. (2) din Legea nr. 
481/8.11.2004 privind protecția civilă, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 15 din Legea nr. 307/12.07.2006 privind 
apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
 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 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publicã, republicatã, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) și d) şi art.123 alin. (1) din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
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În temeiul 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. Se aprobă Actul adițional nr. 1 la Contractul de administrare directă nr. 
4462/23.04.2018 încheiat între Consiliul Județean Galați și Inspectoratul pentru Situații 
de Urgență „G-ral Eremia Grigorescu” al județului Galați (Protecția Civilă), prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență „G-ral Eremia Grigorescu” al județului Galați (Protecția Civilă). 

 
 
 

                                     P R E Ş E D I N T E , 
 

Costel FOTEA 

 

 
 

Contrasemnează  pentru  legalitate 
 Secretarul  Judeţului 
       Paul  Puşcaş  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        Director executiv/Constantin Cristea 
 
 
 
Nedelcu Costel/1 ex/04.05.2018 
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ANEXA 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                    Inspectoratul pentru Situații de 
                                                                          Urgență „G-ral Eremia Grigorescu” 
Nr._________/__________                              al județului Galați (Protecția Civilă) 

                                                                          Nr. _______ / _____________             
                                                                                 

 

Act adiţional nr. 1 

la Contractul de administrare directă nr. 4462/23.04.2018, 

urmare Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 55/30.03.2018 

 

 Încheiat între:  
 

           Județul Galați, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu sediul în Galaţi, str. Eroilor nr.7, 
reprezentat de Preşedinte COSTEL FOTEA, în calitate de PROPRIETAR, pe de o parte,  

 
           şi 
 

       Inspectoratul pentru Situații de Urgență „G-ral Eremia Grigorescu” al județului 
Galați (Protecția Civilă), cu sediul în Galaţi, str. Eroilor nr. 20 bis, reprezentat de 
Inspector Șef – Col. Ion TOMA, în calitate de ADMINISTRATOR,  

 
       În temeiul art. 14 din Contractul de administrare directă nr. 4462/23.04.2018, încheiat 
între Consiliul Județean Galați și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „G-ral Eremia 
Grigorescu” al județului Galați, urmare Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 
55/30.03.2018, se încheie prezentul act adițional la Contractul de administrare directă, care 
stabilește următoarele: 
 
Art. I  Se modifică art. 3 din contract, astfel: „Durata contractului este de la momentul 

încheierii acestuia, pe toată perioada desfăşurării activităţii Inspectoratului pentru 
Situații de Urgență „G-ral Eremia Grigorescu” al județului Galați (Protecția Civilă), 
cel puțin până în anul 2032”.  

Art. II    Celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate. 
 

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 4 (patru) exemplare originale, câte două de     

fiecare parte contractantă. 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                Inspectoratul pentru Situații de Urgență  

                                                            „G-ral Eremia Grigorescu” al județului Galați 

        Președinte, 

     Costel FOTEA                                                       Inspector Șef,                                                                                     

                                                                                   col. Ion TOMA                                                                

   


