
 

 

HOTĂRÂREA Nr. _____ 

din ____________________  2018 
 

privind: darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Galați a unui bun imobil aflat în domeniul public al județului Galați și în 
administrarea Consiliului Județean Galați 
Iniţiator: Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 26617/21.11.2018 

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 comisia buget - 
finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială, nr. 4 pentru asistenţă şi protecţie 
socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement și nr. 6 de 
analiză privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de 
refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură; 

Având în vedere adresa nr. 41374/29.08.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Galați, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 8649/30.08.2018; 

Având în vedere adresa nr. 44697/18.09.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Galați, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 8649/18.09.2018; 

Având în vedere prevederile art. 2 lit. a) din Legea nr. 114/1996 (Legea locuinţei) 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 317/29.05.2013 
privind schimbarea destinației și regimului juridic ale unor bunuri ce aparțin patrimoniului 
județului Galați; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 217/22.05.2003 pentru prevenirea şi combaterea 
violenţei domestice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/20.12.2011 a asistenţei sociale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 197/01.11.2012 privind asigurarea calităţii în 
domeniul serviciilor sociale, republicată, 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 art. 91 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a) 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 Galați a bunului imobil (apartament) aflat în domeniul public al județului 
Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați, situat în municipiul Galați, str. Nicolae 
Alexandrescu nr. 2, bloc B4, ap. 18, Piața Centrală și identificat în Anexa ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se modifică regimul juridic al bunului imobil care face obiectul prezentei hotărâri din 
locuință de serviciu în locuință. 

Art. 2. Predarea-preluarea bunului imobil se face pe bază de proces-verbal încheiat 
între părțile interesate, în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri. 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 317/29.05.2013 privind schimbarea 
destinației și regimului juridic ale unor bunuri ce aparțin patrimoniului județului Galați se 
modifică în mod corespunzător. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Galați. 

P R E Ş E D I N T E , 
Costel FOTEA 

 

Contrasemnează  pentru  legalitate 
 Secretarul  Judeţului 
       Ionel Coca 
                                                                             Director executiv/ 

Nedelcu Costel/1 ex/19.11.2018                                           Constantin Cristea 
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ANEXA  

Datele  de identificare 
 

ale imobilului din municipiul Galați, str. Nicolae Alexandrescu nr. 2, bloc B4, ap. 18, Piața 
Centrală, imobil aflat în domeniul public al județului Galați, care trece din administrarea 
Consiliului Județean Galați în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Galați 
 

- suprafață imobil = 54,84 m2 – suprafață utilă     = 50,34 m2 
                                             – suprafață balcon =  4,50 m2 

                        

 



 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 26617 din 21.11.2018               

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind darea în 
administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați 

a unui bun imobil aflat în domeniul public al județului Galați și în administrarea 
Consiliului Județean Galați 

 
 

Prin adresele nr. 41374/29.08.2018 și nr. 44697/18.09.2018 ale Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Galați, înregistrate la Consiliul Județean Galați cu 
nr. 8649/30.08.2018 și nr. 8649/18.09.2018, direcția de asistență socială, structură 
subordonată Consiliului Județean Galați, solicită sprijin prin identificarea și transmiterea în 
folosință a unui spațiu – de tip apartament 3-4 camere – din patrimoniul județului Galați, în 
care să își desfășoare activitatea un nou tip de serviciu social destinat victimelor violenței 
în familie, denumit „Locuință protejată”, cod serviciu social 8790CR-VD-III și valorificarea 
oportunității de finanțare a acestui demers în cadrul proiectului VENUS finanțat prin 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4, obiectiv specific 4.4. 

Participarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați la 
acest Program Operațional este necesară și impusă de Agenția Națională pentru Egalitate 
de Șanse între Femei și Bărbați (ANES). În acest context, ANES va pune la dispoziția UAT 
Județul Galați resursele financiare necesare pentru reabilitarea și dotarea locuințelor 
protejate. 

Având în vedere cele prezentate, se impune transmiterea din administrarea 
Consiliului Județean Galați în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Galați a imobilului din municipiul Galați, str. Nicolae Alexandrescu nr. 2, 
bloc B4, ap. 18, Piața Centrală, imobil aflat în domeniul public al județului Galați 

Faţă de cele menţionate, solicit raportul de avizare  al Comisiei de specialitate nr. 1 
buget-finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială, al Comisiei de specialitate 
nr. 4 pentru asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, 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. 

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 
 
 
 



 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN  GALAŢI 
Nr. 26617/21.11.2018 

 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 

  
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind darea în 

administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați 
a unui bun imobil aflat în domeniul public al județului Galați și în administrarea 

Consiliului Județean Galați 
 
 

      Prin expunerea de motive, iniţiatorul – Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, 
domnul Costel Fotea propune spre aprobare proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean 
Galaţi privind transmiterea din administrarea Consiliului Județean Galați în administrarea 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați a imobilului din 
municipiul Galați, str. Nicolae Alexandrescu nr. 2, bloc B4, ap. 18, Piața Centrală, imobil 
aflat în domeniul public al județului Galați. 

Prin adresele nr. 41374/29.08.2018 și nr. 44697/18.09.2018 ale Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Galați, înregistrate la Consiliul Județean Galați cu 
nr. 8649/30.08.2018 și nr. 8649/18.09.2018, direcția de asistență socială, structură 
subordonată Consiliului Județean Galați, solicită sprijin prin identificarea și transmiterea în 
folosință a unui spațiu – de tip apartament 3-4 camere – din patrimoniul județului Galați, în 
care să își desfășoare activitatea un nou tip de serviciu social destinat victimelor violenței 
în familie, denumit „Locuință protejată”, cod serviciu social 8790CR-VD-III și valorificarea 
oportunității de finanțare a acestui demers în cadrul proiectului VENUS finanțat prin 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4, obiectiv specific 4.4. 

Participarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați la 
acest Program Operațional este necesară și impusă de Agenția Națională pentru Egalitate 
de Șanse între Femei și Bărbați (ANES). În acest context, ANES va pune la dispoziția UAT 
Județul Galați resursele financiare necesare pentru reabilitarea și dotarea locuințelor 
protejate. 

Având în vedere cele prezentate, se impune transmiterea din administrarea 
Consiliului Județean Galați în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Galați a imobilului din municipiul Galați, str. Nicolae Alexandrescu nr. 2, 
bloc B4, ap. 18, Piața Centrală, imobil aflat în domeniul public al județului Galați 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 
          - prevederile art. 2 lit. a) din Legea locuinței nr. 114/11.10.1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 217/22.05.2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei 
domestice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 292/20.12.2011 a asistenţei sociale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 197/01.11.2012 privind asigurarea calităţii în domeniul 
serviciilor sociale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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-  prevederile art. 861 alin. (3) şi art. 867 – 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora „în condiţiile legii, 
bunurile proprietate publică pot fi date în administrare sau în folosinţă şi pot fi 
concesionate ori închiriate.” (...) „Dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a 
Guvernului, a consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului local.” (...) „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.”(...) 
„Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate publică sau 
prin actul de revocare emis, în condiţiile legii, dacă interesul public o impune, de organul 
care l-a constituit.” 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c), alin. (4), lit. a), art. 97 alin. (1) şi art.123 alin (1) din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit cărora „Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele 
categorii principale de atribuţii: (...) atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului”. (...) 
„În exercitarea  atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), 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”. (…) „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”. (...) „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.(...)”.          
       În concluzie, proiectul de hotărâre astfel inițiat întrunește condițiile de legalitate și 
poate fi supus dezbaterii ședinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi. 

. 

 

 
 

DIRECŢIA PATRIMONIU                                    DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                                                    Constantin Cristea 
 
 

DIRECŢIA ECONOMIE                                        DIRECTOR EXECUTIV, 
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