
 

 

  

HOTĂRÂREA Nr. ____ 

din ____________________  2018 
 

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

Iniţiator: Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5751/22.06.2018 

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 Comisiilor de specialitate nr. 1 pentru 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; 

Având în vedere adresa nr. 60809/21.06.2018 a Primăriei municipiului Galați, 
înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 5751/21.06.2018; 

Având în vedere prevederile art. 858 – 865 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 
republicată, u modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 9, alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), c), d) şi f) 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 solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galați de 
trecere a imobilului (teren), situat în municipiul Galați, str. Ionel Fernic nr. 4A, lotul 2, din 
domeniul public al municipiului Galați şi din administrarea Consiliului Local al municipiului 
Galați în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galați. 

(2) Datele de identificare ale imobilului (teren) sunt cuprinse în anexa ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 (3) Predarea–primirea imobilului (teren) se va face pe bază de proces verbal în termen 
de 15 zile de la aprobarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Galați. 

 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Local al municipiului Galați. 
          

 

P R E Ş E D I N T E , 
 

Costel FOTEA 

 
 

Contrasemnează  pentru  legalitate 
 Secretarul  Judeţului 
       Paul  Puşcaş 
                                                                              

Director executiv adjunct Pufu Eugenia                                                                                                             Director executiv, 
Şef serviciu Nedelcu Costel/1 ex/21.06.2018                                                                                                        Constantin Cristea 
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ANEXA  
 

Datele  de identificare ale imobilului (teren) în suprafață de minim 1.500 mp care trece din 
domeniul public al municipiului Galați şi din administrarea Consiliului Local al municipiului 
Galați în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi 

 
 

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

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

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 5751 din 22.06.2018               

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea solicitării 
adresate Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui imobil (teren), 
situat în municipiul Galați, str. Ionel Fernic nr. 4A, lotul 2, din domeniul public al 

municipiului Galați şi din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în 
domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galați 

 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați are ca 

responsabilitate să realizeze procesul de dezinstituționalizare a grupurilor vulnerabile, 
respectiv copiii din centrele de plasament de mari dimensiuni. 

Această responsabilitate reprezintă una din Recomandările Specifice de Țară ale 
României pe baza căreia s-a stabilit ca prioritate de finanțare în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare 
şi sociale, Prioritate de investiții 8.1- Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care 
contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea 
ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea 
accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile 
instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific  8.3 C - 
Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apel de proiecte pentru grupul 
vulnerabil copii (8.3 C).  

Mai mult, având ca fundamentare „Planul de prioritizare a închiderii centrelor de 
plasament clasice” realizat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului 
şi Adopţie (ANPDCA) cu sprijinul oferit de Banca Mondială, au fost identificate ca 
prioritare măsurile de dezinstituționalizare a copiilor din cadrul Centrului de plasament 
„Negru Vodă” și Centrului de plasament nr. 3 Galaţi și construirea unor case de tip 
familial pentru acest grup țintă. 

Având în vedere lansarea celui de-al doilea apel de proiecte în cursul lunii iulie 2018 
și faptul că până la depunerea proiectului trebuie urmate mai multe etape de pregătire a 
proiectului care necesită timp, precum: preluarea unui teren cu acces la utilități în 
domeniul public al UAT Județul Galați, rectificarea bugetară pentru alocarea sumelor 
necesare pentru elaborarea documentației tehnice, derularea procedurilor de achiziție 
pentru atribuirea contractului de prestări servicii realizare documentație tehnică, 
obținerea aprobării autorităților naționale din domeniul protecției drepturilor copilului 
pentru documentația proiectului. 

Pentru execuția lucrărilor aferente acestor obiective de investiții și pentru asigurarea 
eligibilității costurilor aferente, trebuie să demonstrăm proprietatea publică a UAT Județul 
Galați, asupra terenurilor pe care se vor realiza lucrările de investiție.  

Astfel, a fost identificat terenul în suprafață de 2.136 mp, situat în municipiul Galați, 
str. Ionel Fernic nr. 4A, lotul 2, care întruneşte condiţiile necesare. Dat fiind faptul că 
terenul în cauză aparține domeniului public al municipiului Galați, minim 1.500 mp din 
acesta va trebui trecut 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 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 



CONSILIUL JUDEŢEAN  GALAŢI 
Nr.5751/22.06.2018 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

  
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea solicitării 
adresate Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui imobil (teren), 
situat în municipiul Galați, str. Ionel Fernic nr. 4A, lotul 2, din domeniul public al 

municipiului Galați şi din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în 
domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galați 

 

Prin expunerea de motive, iniţiatorul – Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, 
domnul Costel Fotea propune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea 
solicitării adresate Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui imobil (teren), 
situat în municipiul Galați, str. Ionel Fernic nr. 4A, lotul 2, din domeniul public al 
municipiului Galați şi din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în domeniul 
public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galați. 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați are ca 
responsabilitate să realizeze procesul de dezinstituționalizare a grupurilor vulnerabile, 
respectiv copiii din centrele de plasament de mari dimensiuni. 

Această responsabilitate reprezintă una din Recomandările Specifice de Țară ale 
României pe baza căreia s-a stabilit ca prioritate de finanțare în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi 
sociale, Prioritate de investiții 8.1- Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care 
contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea 
ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea 
accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile 
instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific  8.3 C - 
Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apel de proiecte pentru grupul 
vulnerabil copii (8.3 C).  

Mai mult, având ca fundamentare „Planul de prioritizare a închiderii centrelor de 
plasament clasice” realizat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului 
şi Adopţie (ANPDCA) cu sprijinul oferit de Banca Mondială, au fost identificate ca prioritare 
măsurile de dezinstituționalizare a copiilor din cadrul Centrului de plasament „Negru Vodă” 
și Centrului de plasament nr. 3 Galaţi și construirea unor case de tip familial pentru acest 
grup țintă. 

Având în vedere lansarea celui de-al doilea apel de proiecte în cursul lunii iulie 2018 și 
faptul că până la depunerea proiectului trebuie urmate mai multe etape de pregătire a 
proiectului care necesită timp, precum: preluarea unui teren cu acces la utilități în 
domeniul public al UAT Județul Galați, rectificarea bugetară pentru alocarea sumelor 
necesare pentru elaborarea documentației tehnice, derularea procedurilor de achiziție 
pentru atribuirea contractului de prestări servicii realizare documentație tehnică, obținerea 
aprobării autorităților naționale din domeniul protecției drepturilor copilului pentru 
documentația proiectului. 

Pentru execuția lucrărilor aferente acestor obiective de investiții și pentru asigurarea 
eligibilității costurilor aferente, trebuie să demonstrăm proprietatea publică a UAT Județul 
Galați, asupra terenurilor pe care se vor realiza lucrările de investiție.  

Astfel, a fost identificat terenul în suprafață de 2.136 mp, situat în municipiul Galați, str. 
Ionel Fernic nr. 4A, lotul 2, care întruneşte condiţiile necesare. Dat fiind faptul că terenul în 
cauză aparține domeniului public al municipiului Galați, minim 1.500 mp din acesta va 
trebui trecut în domeniul public al județului Galați. 

 
 
 



Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 
- prevederile art. 863 lit. f) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările 

şi completările ulterioare [„Dreptul de proprietate publică se dobândeşte prin alte 
moduri stabilite de lege”]; 

- prevederile art. 9, alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, cu modificările şi completările ulterioare [„Trecerea unui bun din domeniul 

public al unei unităţi administrativ-teritoriale de pe raza teritorială a unui judeţ în 

domeniul public al judeţului respectiv se face la cererea consiliului judeţean, prin 

hotărâre a consiliului local, declarându-se din bun de interes public local în bun de 

interes public judeţean”];  

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare [„Consiliul 

judeţean are atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului”]; 

- 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. 91 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare [„Consiliul 
judeţean are atribuții privind gestionarea serviciilor publice din subordine”]; 

- 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  

 
 

SERVICIUL CONTENCIOS ŞI                                    ŞEF SERVICIU, 
PROBLEME JURIDICE                                                     Andrei Mișurnov 


