
 

 

HOTĂRÂREA NR. ____ 

din ____________________  2018 
 
 

privind: darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Galaţi a unui teren în suprafață de 2.136 m2, teren aflat în 

domeniul public al județului Galați şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi 

Iniţiator: Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi 

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2207 /17.10.2018 

 Consiliul Judeţului Galaţi; 

 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

           Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţului 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 Consiliului Județean Galați nr. 
138/26.06.2018 privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului 
Galaţi de trecere a unui imobil (teren), situat în municipiul Galați, str. Ionel Fernic nr. 
4A, lotul 2, din domeniul public al municipiului Galaţi și din administrarea Consiliului 
Local al municipiului Galați în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea 
Consiliului Județean Galaţi; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Galați nr. 
388/26.07.2018 privind trecerea unui imobil situat în municipiul Galați, str. Ionel Fernic 
nr. 4A, lotul 2, din domeniul public al municipiului Galaţi și administrarea Consiliului 
Local al municipiului Galați în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea 
Consiliului Județean Galaţi; 

Având în vedere adresa nr. 6014/14.02.2018 a Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Galați, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 
2207/15.02.2018; 
 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 
publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) şi art.123 alin. (1) din Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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. (1) Se aprobă darea în administrarea Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Galaţi a unui teren în suprafață de 2.136 m2, teren aflat în 

domeniul public al județului Galați şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi. 

(2) Datele de identificare ale terenului prevăzut la alin. (1) sunt precizate în 
anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Predarea-preluarea terenului se va face pe bază de proces verbal, în 
termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Galaţi. 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

 

Costel Fotea 

 

 

 
Contrasemnează pentru legalitate:                                                          

Secretarul Judeţului,  

        Ionel Coca                                                                       
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Nedelcu Costel/02.10.2018                                                                                                                                                         Director executiv, 
                                                                                                                                                                                                   Cristea Constantin 
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ANEXA 
 

Datele  de identificare ale terenului în suprafață de 2.136 m2,  teren aflat în domeniul 
public al județului Galați, care trece din administrarea Consiliului Judeţean Galaţi în 
administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galaţi 

 
 

- Terenul este situat în intravilanul municipiului Galați – Zona C, str. Ionel Fernic nr. 4A, 
Lot 2 

- Nr. cadastral - 104703 ; nr. carte funciară – 104703 UAT județul Galați 
 

 



 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 2207 din 17.10.2018               

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind darea în 
administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galaţi a 
unui teren în suprafață de 2.136 m2, teren aflat în domeniul public al județului Galați 

şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi 
 

 

     În acordul de parteneriat aprobat de Comisia Europeană pentru perioada 2014-2020, 
România și-a asumat procesul de dezinstituționalizare a copiilor aflați în centrele de 
plasament aparținând sistemului social de protecție. 
     În cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8, Obiectivul specific 8.3 C - Grup vulnerabil 
copii, vor fi sprijinite acțiunile de construcție/reabilitare/modernizare/dotare de case de tip 
familial/apartamente, etc. pentru copii, în care vor fi îngrijiți copiii din centrele de plasament 
închise și pentru care nu vor putea fi identificate alte soluții de îngrijire de tip familial. 
     În cadrul proiectului „Elaborarea planului de dezinstituționalizare a copiilor din instituții 
și asigurarea tranziției îngrijirii acestora în comunitate, SIPOCA 2”, ANPDCA în colaborare 
cu Banca Mondială a întocmit o listă de 50 de centre de plasament eligibile pentru 
închidere în care se regăsesc și 3 centre din subordinea Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Galaţi (centrul de plasament Negru Vodă, Centrul de 
asistență pentru copilul cu cerințe educative speciale și Centrul de plasament nr. 3). 
     În sensul celor prezentate, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Galați a solicitat Consiliului Județean Galați, în vederea demarării Planului individual de 
închidere, sprijin în vederea identificării și obținerii de terenuri în municipiul Galați pentru 
construcția de case de tip familial. 
     Prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 138/26.06.2018 și  Hotărârea Consiliului 
Local al municipiului Galați nr. 388/26.07.2018 s-a aprobat trecerea unui teren, situat în 
municipiul Galați, str. Ionel Fernic nr. 4A, lotul 2, din domeniul public al municipiului Galaţi 
și din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în domeniul public al judeţului 
Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galaţi. 
     Prin prezentul proiect de hotărâre, se transmite în administrarea Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Galați terenul în suprafață de 2.136 m2, teren aflat 
în domeniul public al județului Galați, în vederea construirii de case de tip familial. 
     Faţă de cele menţionate, solicit raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 de 

buget-finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială precum şi al Comisiei de 

specialitate nr. 6 de analiză privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, 

lucrări publice si de refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură. 

     În baza considerentelor mai sus expuse, supun spre dezbatere şedinţei în plen a 

Consiliului Judeţean Galaţi  proiectul de hotărâre anexat. 

 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel   FOTEA 

 
 
 

                                                                                                                                                                     Director executiv/ 
                                     Constantin Cristea 

Nedelcu Costel/02.10.2018 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN  GALAŢI 
Nr. 2207/19.10.2018 

 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 

  
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind darea în 

administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galaţi a 
unui teren în suprafață de 2.136 m2, teren aflat în domeniul public al județului Galați 

şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi 
 
 
 
 

     În cadrul proiectului „Elaborarea planului de dezinstituționalizare a copiilor din instituții și 

asigurarea tranziției îngrijirii acestora în comunitate, SIPOCA 2”, ANPDCA în colaborare cu 

Banca Mondială a întocmit o listă de 50 de centre de plasament eligibile pentru închidere 

în care se regăsesc și 3 centre din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Galaţi (centrul de plasament Negru Vodă, Centrul de asistență pentru 

copilul cu cerințe educative speciale și Centrul de plasament nr. 3). 

     În sensul celor prezentate, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Galați a solicitat Consiliului Județean Galați, în vederea demarării Planului individual de 

închidere, sprijin în vederea identificării și obținerii de terenuri în municipiul Galați pentru 

construcția de case de tip familial. 

     Prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 138/26.06.2018 și  Hotărârea Consiliului 

Local al municipiului Galați nr. 388/26.07.2018 s-a aprobat trecerea unui teren, situat în 

municipiul Galați, str. Ionel Fernic nr. 4A, lotul 2, din domeniul public al municipiului Galaţi 

și din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în domeniul public al judeţului 

Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galaţi. 

     Prin prezentul proiect de hotărâre, se transmite în administrarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Galați terenul în suprafață de 2.136 m2, teren aflat 

în domeniul public al județului Galați, în vederea construirii de case de tip familial. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 

- prevederile art. 861 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 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”]; 

- prevederile art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu 

modificările şi completările ulterioare [„Dreptul de administrare se constituie prin 

hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului local”]; 

- prevederile art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu 

modificările şi completările ulterioare [„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”]; 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare [„Consiliul judeţean are 

atribuții privind gestionarea patrimoniului judeţului”]; 



- prevederile art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare [„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”]; 

- prevederile art. 97 alin. (1) din Legea nr. 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, considerăm că proiectul de hotărâre astfel inițiat îndeplineşte 

condiţiile legale și poate fi adoptat în şedinţa în plen a Consiliului Judeţean Galaţi în forma 

prezentă. 

 

 

 
 

DIRECŢIA PATRIMONIU                                    DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                                                    Constantin Cristea 
 
 

DIRECŢIA ECONOMIE                                        DIRECTOR EXECUTIV, 
ŞI FINANŢE                                                                          George Stoica 

 
 

DIRECŢIA DE DEZVOLTARE                              DIRECTOR EXECUTIV, 
REGIONALĂ                                                                     Camelia Epure 

 
 

DIRECŢIA  ARHITECT ŞEF             DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                                              Mărioara Dumitrescu  
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PROBLEME JURIDICE                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


