
 

 

 
 

 

 

HOTĂRÂREA  Nr. 77 

din 30 martie 2022 
 

privind: încetarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Galați asupra unei părți din imobilul situat în municipiul Galați, 
str. Radu Negru nr. 1B, imobil aflat în domeniul public al județului Galați     

Iniţiatori : Costel Fotea – Președintele Consiliului Județean Galați  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2455/23.03.2022 

 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcțiilor din aparatul de specialitate 
al Consiliului Judeţean Galaţi; 

 Având în vedere raportul de avizare ale Comisiilor de specialitate nr.1 de buget - 
finanţe, strategii, studii şi prognozã economico-socialã, nr. 4 pentru asistenţă şi protecţie 
socială, învățământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement 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. 6855 / 21.02.2022, înregistrată la sediul Consiliului Judeţean Galaţi cu nr. 2455 / 
21.02.2022; 

Având în vedere adresa nr. 8142 / 17.03.2022 a Universității „Dunărea de Jos” Galați, 
înregistrată la sediul Consiliului Judeţean Galaţi cu nr. 2902 / 17.03.2022; 

Având în vedere adresa nr. 120 / 21.03.2022 a Fundației „Inimă de Copil” Galați, 
înregistrată la sediul Consiliului Judeţean Galaţi cu nr. 2902 / 22.03.2022; 

Având în vedere procesul verbal de predare-primire din data de 23.12.2020 privind 
încetarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Galați asupra unei părți din imobilul situat în municipiul Galați, str. Radu Negru nr. 
1B, urmare a Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 175/30.07.2020, 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; 

Având în vedere prevederile art. 867-870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Având în vedere prevederile art. 297÷300 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 182 alin. (1) și 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, având datele 
de identificare ale imobilului prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
           (2) Contractul de administrare nr. 28021/28.12.2018 se modifică în mod 
corespunzător. 
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(3) Se aprobă preluarea în administrarea Consiliului Județean Galați a părții din 

imobilul prevăzută la alin. (1). 
 
Art.2. Predarea-preluarea părții din imobilul prevăzută în această hotărâre se va face 

pe bază de proces verbal, încheiat între Consiliul Județean Galați și Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, în termen de 15 zile de la data adoptării 
prezentei hotărâri. 
 

Art.3. Începând cu data prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea prevederile art.2 
alin. (1) și (2), art.3 și art.4 din Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 175/30.07.2020 
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. 

 
Art.4. Începând cu data prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea 

Consiliului Județean Galați nr. 174/30.07.2020 privind atribuirea în folosință gratuită 
Universității „Dunărea de Jos” Galați a unui imobil aflat în domeniul public al județului Galați 
și în administrarea Consiliului Județean Galați. 

 
Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica Universității „Dunărea de Jos” Galați,  

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, 
                                                                                                                                                                          Popescu Marin 
 
 

                                                                                                                                               Director executiv adj, 
                                                                                                                                                                           Hălășag Sorin 
 
 
 
 
 
  Nedelcu Costel 
  Marcu Mihai 
  22.03.2022/1 ex.  

Contrasemnează pentru legalitate: 

Secretarul general al judeţului, 

Ionel COCA 



 
 
 

HOTĂRÂREA Nr.77 din 30 martie 2022 
pag. nr. 3 

 

    Anexa  
 

Date identificare 
 

ale cotei-părți din imobilul situat în municipiul Galaţi, str. Radu Negru nr. 1B, cartea funciară 
123880 Municipiul Galați, care se preia în administrarea Consiliului Județean Galați 

 
 

Construcții :   Corp 1    –  suprafață construită    =    117 m2  
                                           suprafață desfășurată = 1.604 m2  
                                            
                         Corp 2     – suprafață construită    = 400,80 m2  
                                            suprafață desfășurată = 400,80 m2 
                         Valoare de inventar : 2.985.500,00 lei 
                                                                       
 
 Teren : – suprafață            =  4.890 m2 
                 Valoare de inventar : 871.200,00 lei 
                
 


