
 

 

 

 
 

 

HOTĂRÂREA  Nr. 175 

din 30 iulie 2020 
 

privind: atribuirea în folosință gratuită, pentru o perioadă de 6 ani, Fundației „Inimă de 
Copil” a unei părți din imobilul situat în municipiul Galați, str. Radu Negru nr. 1B, imobil 
aflat în domeniul public al județului Galați și în administrarea Consiliului Județean 
Galați     

Iniţiatori : Costel Fotea – Președintele Consiliului Județean Galați  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7651/23.07.2020 

 
Consiliul Judeţean Galaţi;  

 Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate 
al Consiliului Judeţean Galaţi;  

 Având în vedere raportul de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 pentru 
asistenţă şi protecţie socială, învățământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de 
agrement, nr. 5 - juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională si 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 Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi nr. 32233 / 23.07.2020, înregistrată la sediul Consiliului Judeţean Galaţi cu nr. 7651 / 
23.07.2020; 

Având în vedere adresa Fundației „Inimă de Copil” nr. 336/15.07.2020, înregistrată la 
sediul Consiliului Judeţean Galaţi cu nr. 7651/16.07.2020; 

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 451/22.06.2016 privind recunoașterea 
Fundației „Inimă de Copil” ca fiind de utilitate publică; 

Având în vedere prevederile art. 861 alin. (3) și art. 874 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 
privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 108 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) și d), alin. (4) lit. a) și alin. (5) lit. b) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 297 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 349÷353 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 182 alin. (1) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
                                                           

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi asupra unei părți din imobilul situat în municipiul 
Galaţi, str. Radu Negru nr. 1B, imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi. 

(2) Se aprobă preluarea în administrarea Consiliului Județean Galați a părții de imobil 
prevăzută la alin (1). 
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Art.2. (1) Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, către Fundația „Inimă de Copil”, 
pentru o perioadă de 6 ani, a părții de imobil prevăzut la art. 1, imobil aflat în domeniul public 
al județului Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați, în vederea acordării de 
servicii sociale și desfășurării de activități pentru persoane din categoriile defavorizate din 
municipiul și județul Galați. 
 (2) Datele de identificare ale părții de imobil care urmează a fi atribuită în folosinţă 
gratuită sunt cuprinse în Anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 

Art.3. Se aprobă contractul de comodat încheiat între Consiliul Județean Galați și 
Fundația „Inimă de Copil”, conform modelului cuprins în Anexa 2,  ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre și în care se regăsesc toate obligațiile prevăzute în art. 349 - 351 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. 
           

Art.4. Predarea-preluarea părții din imobilul prevăzută în această hotărâre se va face 
pe bază de proces verbal, încheiat între Consiliul Județean Galați și Fundația „Inimă de Copil”, 
în termen de 30 de zile de la data semnării contractului de comodat. 

 
Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Galaţi și Fundației „Inimă de Copil” Galați.     
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 

 

 
 

        
                                                                                              
                                                                                                                                                                
         

                  

                                                     
 
 

                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                    Director executiv, 
                                                                                                                                                                                 Constantin CRISTEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nedelcu Costel 
20.07.2020/1 ex.  
 
 

Contrasemnează pentru legalitate: 

Secretarul general al judeţului, 

Ionel COCA 
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    Anexa 1 
 

Date identificare 
 

ale părții din imobilul situat în municipiul Galaţi, str. Radu Negru nr. 1B, cartea funciară 123880 
Municipiul Galați, care se atribuie, în folosință gratuită, Fundației „Inimă de Copil”  

 
Construcții :   Corp 1    –  suprafață utilă          =       498,20 m2  
                         parter         valoare de inventar – 555.390,60 lei 
 
                         Corp 2     – suprafață utilă          =        29,20 m2 
                          parter         valoare de inventar  – 32.552,00 lei  
                           
                          suprafață comună în indiviziune  =     100,80 m2 
 
 Teren : spațiu verde – fațadă parter – suprafață =      650,00 m2 
                                     valoare inventar               – 96.995,50 lei               
                
Imobilul beneficiază de o cale de acces din strada Radu Negru. 
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Anexa 2 
CONTRACT DE COMODAT 

1. Părţile contractante 
1.1. JUDEŢUL GALAŢI, prin Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în Galaţi, str. Eroilor nr. 7, 
judeţul Galaţi, cont de virament nr. RO62TREZ30621A300530XXXX deschis la Trezoreria 
Galaţi, reprezentat prin Preşedinte Costel FOTEA, denumit în continuare comodant, 
 

și 
 

1.2. Fundaţia „Inimă de copil” cu sediul în Galaţi, Micro 20, str. Furnaliştilor nr. 2, bloc E1, 
ap. 28 reprezentată prin Director executiv Burtea Anna Cristina, în calitate de comodatar, 
 

au convenit să încheie prezentul contract de comodat. 
2. Obiectul contractului de comodat 
2.1. Prin prezentul contract, comodantul transmite comodatarului dreptul de folosinţă, cu titlu 
gratuit, asupra unei părți din imobilul situat în municipiul Galați, str. Radu Negru nr. 1B, în 
vederea acordării de servicii sociale pentru categoriile defavorizate de copii, tineri și familii din 
municipiul și județul Galați 
2.2. Partea din imobilul prevăzut la alin. (1) este identificat în Anexa 1 la Hotărârea Consiliului 
Județean Galați de atribuire în folosinţă gratuită, anexă care face parte integrantă din 
prezentul contract. 
2.3.Comodatarul va folosi spațiul pentru servicii de utilitate publică, desfășurarea activității de 
servicii sociale a organizației, a Centrului de recuperare pentru copii cu dizabilități, a 
activităților destinate unor tineri cu dizabilități și de asemenea a activităților de integrare 
socială și profesională. 
 
3. Termenul 
Prezentul contract de comodat intră în vigoare la data predării / preluării imobilului, durata 
comodatului fiind de 6 ani. 
 
4. Drepturile părţilor 
4.1. Drepturile comodatarului 
4.1.1 Comodatarul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, 
imobilul care face obiectul prezentului contract de comodat. 
4.2. Drepturile comodantului 
4.2.1. Comodantul are dreptul să inspecteze bunul imobil comodat, să verifice stadiul de 
realizare a investiţiilor, precum şi modul în  care este satisfăcut interesul public prin realizarea 
activităţii sau serviciului public, verificând respectarea obligaţiilor asumate de comodatar. 
4.2.2. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a comodatarului şi în 
următoarele condiţii: 
- comodatarul va fi notificat, cu cel puţin 3 (trei) zile calendaristice înainte de efectuarea 
verificării, în condiţiile art. 11.2 şi 11.3 din prezentul contract; 
- verificarea se face de către persoane abilitate de către comodant în acest sens. 
 
5. Obligaţiile părţilor 
5.1.Obligaţiile comodatarului 
5.1.1. Comodatarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de 
permanență a bunului imobil care face obiectul comodatului. 
5.1.2. Să folosească bunul potrivit destinaţiei în vederea căreia i-a fost acordată folosinţa 
gratuită. 
5.1.3. Să prezinte, anual Consiliului Judeţean Galaţi, rapoarte privind activitatea de utilitate 
publică desfăşurată, gradul de implementare la nivelul colectivităţii, precum şi prognoze şi 
strategii pentru perioada următoare. 
5.1.4. Să permită accesul reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi pentru efectuarea 
controlului asupra bunului imobil. 
5.1.5. Comodatarul are obligaţia de a restitui bunul comodat, după expirarea contractului de 
comodat, în deplina proprietate, liber de orice sarcină, inclusiv investiţiile realizate, cel puţin în 
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condiţiile în care a fost preluat, în caz contrar urmând să suporte contravaloarea daunelor 
produse. 
5.1.6. Să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui. 
5.1.7. Comodatarul poate investi în bunul imobil comodat sau poate realiza lucrări de 
modernizare a acestuia numai cu acordul scris al comodantului.  
5.1.8. La încetarea contractului de comodat din alte cauze decât prin ajungere la termen, 
excluzând forţa majoră şi cazul fortuit, comodatarul este obligat să asigure continuitatea 
prestării activităţii sau serviciului public, în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea 
acesteia de către comodant. 
5.1.9. În cazul în care comodatarul sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze 
de natură să conducă la imposibilitatea realizării activităţii sau serviciului public, va notifica de 
îndată acest fapt comodantului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea 
continuităţii activităţii sau serviciului public. 
5.1.10. Sunt în sarcina comodatarului plăţile tuturor cheltuielilor de întreţinere şi utilităţilor de 
care beneficiază spaţiul comodat (apă, canal, energie electrică, energie termică, telefon, fax, 
salubritate, gaze, etc.). 
5.1.11. Folosinţa dobândită în baza prezentului contract nu poate fi transmisă, nici oneros şi 
nici cu titlu gratuit, unei alte persoane sau entităţi. 
5.1.12. Titularul dreptului de folosinţă gratuită are obligaţia de a informa Consiliul Judeţean 
Galaţi cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică, precum şi la 
existenţa unor cauze sau iminenţa producerii unor evenimente de natură să conducă la 
imposibilitatea exploatării bunului. 
 
5.2. Obligaţiile comodantului 
5.2.1. Să verifice modul în care sunt respectate condiţiile de folosinţă stabilite prin actul de 
dare în folosinţă gratuită şi prin lege. 
5.2.2. Să solicite încetarea folosinţei gratuite şi restituirea bunului, atunci când interesul public 
legitim o impune. 
5.2.3. Comodantul este obligat să nu îl tulbure pe comodatar în exerciţiul drepturilor rezultate 
din prezentul contract de comodat 
5.2.4. Comodantul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de comodat, în afară 
de cazurile prevăzute expres de lege şi de prezentul contract. 
5.2.5. Comodantul este obligat să notifice comodatarului apariţia oricăror împrejurări de natură 
să aducă atingere drepturilor comodatarului, dacă are cunoştinţă despre aceasta. 
 
6. Modificarea contractului 
6.1. Comodantul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract de 
comodat, cu notificarea prealabilă a comodatarului, din motive excepţionale legate de interesul 
naţional sau local, după caz. 
6.2. În cazul în care modificarea unilaterală a contractului de comodat îi aduce un prejudiciu, 
comodatarul are dreptul să primească în mod prompt o despăgubire adecvată şi efectivă. 
6.3. În caz de dezacord între comodant şi comodatar cu privire la valoarea despăgubirii, 
aceasta va fi stabilită de instanţa judecătorească competentă. 
6.4. Dezacordul dintre comodant şi comodatar cu privire la despăgubiri nu poate să constituie 
un temei pentru comodatar care să conducă la sustragerea de la obligaţiile sale contractuale. 
 
7. Încetarea contractului de comodat. Prezentul contract de comodat încetează în 
următoarele situaţii: 
1. la expirarea duratei stabilite în prezentul contract, dacă părţile nu convin în scris la 
prelungirea acestuia, în condiţiile legii; 
2. în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către 
comodant; 
3. în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către comodatar, prin reziliere unilaterală 
de către comodant; 
4. în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către comodant, prin rezilierea unilaterală 
a contractului de către comodatar; 
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5. schimbarea destinaţiei spaţiului după comodatare atrage rezilierea de drept a contractului 
de comodat; 
6. comodatarul poate denunţa unilateral contractul de comodat pentru motive personale, 
notificând comodantul cu 60 de zile înainte de data denunţării. 
 
8. Răspunderea contractuală 
Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în prezentul contract de 
comodat atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă. 
 
9. Forţa majoră 
9.1. Niciuna dintre părţile contractante, nu răspunde de neexecutarea la termen şi/sau de 
executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza 
prezentului contract de comodat, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, astfel cum este definită în lege. 
9.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 3 zile 
de la producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării 
consecinţelor lui. 
9.3.Dacă în termen de 10 zile de la producerea evenimentului respectiv nu încetează, părţile 
au dreptul să îşi notifice încetarea din plin drept a prezentului contract de comodat fără ca 
vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. 
 
10. Notificări 
10.1. În accepţiunea părţilor contractante orice notificare adresată de una dintre acestea 
celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în prezentul 
contract de comodat. 
10.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare  
recomandată cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată 
de oficiul poştal primitor pe această confirmare. 
10.3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau prin fax, ea se consideră primită în prima zi 
lucrătoare după cea în care a fost expediată. 
10.4. Notificările verbale nu se iau în considerare. 
 
11. Litigii 
În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse 
spre soluţionare instanţei competente. 
 
12. Clauze finale 
12.1. Orice modificare a prezentului contract de comodat se face numai prin act adiţional 
semnat de ambele părţi contractante. 
12.2. Prezentul contract de comodat, împreună cu anexele, care fac parte integrantă din 
cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, 
anterioară sau ulterioară încheierii lui. 
12.3. Prezentul contract de comodat a fost încheiat în 4 exemplare, din care 2 la comodant şi 
2 la comodatar, azi …………………….., data semnării lui. 
 

COMODANT, 
JUDEŢUL GALAŢI 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
 

PREŞEDINTE, 
COSTEL FOTEA 

 
Direcţia Patrimoniu, 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Constantin Cristea 

 
Direcţia Economie şi Finanţe, 

DIRECTOR EXECUTIV, 
George Stoica 

 
Serviciul contencios şi probleme juridice 

Georgeta–Alina Nedelcu 

 
 

COMODATAR, 
FUNDAŢIA „INIMĂ DE COPIL” GALAȚI 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

ANNA CRISTINA BURTEA 
 

ADMINISTRATOR 
Cătălin Calu 

 


