
 

 

 

 
 

 

HOTĂRÂREA  Nr. _______ 

din __________________ 2022 

 

privind: prelungirea duratei Contractului de comodat nr. 9591/13.12.2016, încheiat între 
U.A.T. Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Fundația „Inimă de Copil” Galați, 
urmare a Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 193/31.10.2016  

Iniţiatori : Costel Fotea – Președintele Consiliul Județean Galați  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12693/18.11.2022 

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 și 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 Fundației „Inimă de Copil” nr. 582/27.10.2022, înregistrată la 
sediul Consiliului Judeţean Galaţi cu nr. 12693/27.10.2022; 

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 din Legea nr. 287/2009 privind 
Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

Având în vedere prevederile art. 297 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

  Art.1. Se aprobă prelungirea duratei Contractului de comodat nr. 9591/13.12.2016, 
încheiat între U.A.T. Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Fundația „Inimă de Copil” 
Galați, urmare a Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 193/31.10.2016, pentru o perioadă de 
5 ani, începând cu data adoptării prezentei hotărâri. 

Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica Fundației „Inimă de Copil” Galați. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

Contrasemnează pentru legalitate,                                                                
Secretarul General al Județului,                                                                    
                  Ionel Coca                     
                                                                                                                           Director executiv,    
                                                                                                                                                                         Popescu Marin 
 

                                                                                                                                                                                                                        Director executiv adjunct, 
Nedelcu Costel/11.11.2022                                                                                                                               Hălășag Sorin 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                 Nr. 12693 din 18.11.2022 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind prelungirea duratei 
Contractului de comodat nr. 9591/13.12.2016, încheiat între U.A.T. Județul Galați, prin 

Consiliul Județean Galați și Fundația „Inimă de Copil” Galați, urmare a Hotărârii 
Consiliului Județean Galați nr. 193/31.10.2016 

 
 Prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 193/31.10.2016 a fost atribuit, în 

folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 6 ani, Fundaţiei „Inimă de Copil” Galați, o parte din 
imobilul situat în municipiul Galaţi, str. Traian nr. 203, imobil aflat în domeniul public al 
judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi.  

Având în vedere: 
- adresa Fundației „Inimă de Copil” nr. 582/27.10.2022, înregistrată la sediul Consiliului 

Judeţean Galaţi cu nr. 12693/27.10.2022; 
- termenul prevăzut în Hotărârea Consiliului Județean sus menționată, așa cum reiese și 

din Contractul de Comodat nr. 9591 din 13.12.2016, încetează la data de 12.12.2022; 
- activitățile desfășurate de organizație în beneficiul copiilor din județul Galați, ca 

organizație de utilitate publică, în conformitate și cu anexa – copie raport sintetic organizație 
publicat anual în Monitorul Oficial; 

- importanța continuării asigurării de servicii de integrare și recuperare pentru copii și 
tineri cu dizabilități și respectiv posibilitatea asigurării unor locuri de muncă în unitatea de 
economie socială a organizației, „activități care se desfășoară în spațiul mai sus menționat, 
considerând și numărul de persoane care au beneficiat de serviciile oferite de organizație 
datorită acordării gratuite a spațiului de către Consiliul Județean Galați (în ultimii 6 ani, peste 
130 de copii cu nevoi speciale din Municipiul Galați și județ și 8 persoane din categorii de risc 
pentru care s-au oferit locuri de munca în atelier, unii dintre ei fiind apoi încadrați în alte unități 
de producție pe baza abilităților obținute), 

este necesară prelungirea Contractului de Comodat de atribuire în folosință gratuită a 
unei părți din imboilul situat în Galați, str. Traian 203, identificată prin Hotărârea Consiliului 
Județean Galați nr. 193/31.10.2016 pentru desfășurarea în continuare a activităților Fundației 
„Inimă de Copil” Galați. 

În concluzie, considerăm oportună aprobarea proiectului de hotărâre a Consiliului 
Judeţean Galaţi privind prelungirea duratei Contractului de comodat nr. 9591/13.12.2016, 
încheiat între U.A.T. Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Fundația „Inimă de Copil” 
Galați, urmare a Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 193/31.10.2016. 

Facem precizarea că actul administrativ astfel iniţiat nu are caracter normativ, în sensul 
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi 
completările ulterioare, motiv pentru care nu se impune desfăşurarea procedurii de dezbatere 
publică. 

Faţă de cele menţionate, solicităm raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 4 
pentru asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive 
şi de agrement, al Comisiei de specialitate nr. 5 - juridică, pentru administraţie publică locală, 
de respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională și al 
Comisiei de specialitate nr. 6 de analizã privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, 
investiţii, lucrări publice şi de refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi 
supunerea spre aprobare de către Consiliul Judeţean Galaţi a proiectului de hotărâre anexat. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 

                                                                                                                                                          Director executiv, 

                                                                                                                                            Marin Popescu                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                           Director executiv adjunct, 

Nedelcu Costel/11.11.2022                                                                                                          Hălășag Sorin 



 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                     Nr. 12693/ 18.11.2022 
DIRECŢIILE DIN APARATUL DE SPECIALITATE 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind prelungirea duratei 
Contractului de comodat nr. 9591/13.12.2016, încheiat între U.A.T. Județul Galați, prin 

Consiliul Județean Galați și Fundația „Inimă de Copil” Galați, urmare a Hotărârii 
Consiliului Județean Galați nr. 193/31.10.2016 

 
 

Prin referatul de aprobare, iniţiatorul – Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, domnul 
Costel FOTEA, propune spre adoptare proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei 
Contractului de comodat nr. 9591/13.12.2016, încheiat între U.A.T. Județul Galați, prin Consiliul 
Județean Galați și Fundația „Inimă de Copil” Galați, urmare a Hotărârii Consiliului Județean 
Galați nr. 193/31.10.2016. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 193/31.10.2016 a fost atribuit, în 
folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 6 ani, Fundaţiei „Inimă de Copil” Galați, o parte din 
imobilul situat în municipiul Galaţi, str. Traian nr. 203, imobil aflat în domeniul public al judeţului 
Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi.  

Având în vedere: 
- adresa Fundației „Inimă de Copil” nr. 582/27.10.2022, înregistrată la sediul Consiliului 

Judeţean Galaţi cu nr. 12693/27.10.2022; 
- termenul prevăzut în Hotărârea Consiliului Județean sus menționată, așa cum reiese și 

din Contractul de Comodat nr. 9591 din 13.12.2016, încetează la data de 12.12.2022; 
- activitățile desfășurate de organizație în beneficiul copiilor din județul Galați, ca 

organizație de utilitate publică, în conformitate și cu anexa – copie raport sintetic organizație 
publicat anual în Monitorul Oficial; 

- importanța continuării asigurării de servicii de integrare și recuperare pentru copii și tineri 
cu dizabilități și respectiv posibilitatea asigurării unor locuri de muncă în unitatea de economie 
socială a organizației, „activități care se desfășoară în spațiul mai sus menționat, considerând 
și numărul de persoane care au beneficiat de serviciile oferite de organizație datorită acordării 
gratuite a spațiului de către Consiliul Județean Galați (în ultimii 6 ani, peste 130 de copii cu 
nevoi speciale din Municipiul Galați și județ și 8 persoane din categorii de risc pentru care s-au 
oferit locuri de munca în atelier, unii dintre ei fiind apoi încadrați în alte unități de producție pe 
baza abilităților obținute), 

este necesară prelungirea Contractului de Comodat de atribuire în folosință gratuită a unei 
părți din imboilul situat în Galați, str. Traian 203, identificată prin Hotărârea Consiliului Județean 
Galați nr. 193/31.10.2016 pentru desfășurarea în continuare a activităților Fundației „Inimă de 
Copil” Galați. 

În concluzie, considerăm oportună aprobarea proiectului de hotărâre a Consiliului 
Judeţean Galaţi privind prelungirea duratei Contractului de comodat nr. 9591/13.12.2016, 
încheiat între U.A.T. Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Fundația „Inimă de Copil” 
Galați, urmare a Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 193/31.10.2016. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază prevederile din Legea nr. 287/2009 

privind Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare și prevederile Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Conform prevederilor art. 861 alin. (3) din Codul civil al României, republicat, cu 
modificările ulterioare „În condițiile legii, bunurile proprietate publică pot fi date în administrare 
sau în folosință gratuită și pot fi concesionate ori închiriate”, iar în baza art. 874 alin. (1) din 
același act normativ „Dreptul de folosinţă asupra bunurilor proprietate publică se acordă, cu 
titlu gratuit, pe termen limitat, în favoarea instituţiilor de utilitate publică”. 



 

 

Potrivit prevederilor art. 108 lit. d) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind 

Codul administrativ [„Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în 

partea a V-a a prezentului cod, ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, local sau 

judeţean, după caz, să fie date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică”]. 

Potrivit prevederilor art. 173 alin. (1) lit. c) și e) din Ordonanța de Urgență nr. 

57/03.07.2019 privind Codul administrativ [„Consiliul judeţean are atribuții privind 

administrarea domeniului public şi privat al judeţului”] și [„Consiliul judeţean are atribuții 

privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern”]. 

În conformitate cu art. 297 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare „Autorităţile 

prevăzute la art. 287 decid, în condiţiile legii, cu privire la modalităţile de exercitare a dreptului 

de proprietate publică, respective darea în folosinţă gratuită”. 

Conform prevederilor art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ [„În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean 
adoptă hotărâri cu majoritate calificată, absolută sau simplă, după caz”].       

În concluzie, proiectul de hotărâre astfel inițiat îndeplineşte condiţiile de legalitate. 

 
 
Director executiv,       Director executiv,        Direcția Arhitect Șef,         Director executiv, 
  Popescu Marin      Angheluță Laura-Delia       _____________                 Epure Camelia   
 
 
Director executiv,              Director executiv,        Serviciul contencios și probleme juridice, 
  Stoica George                   Măciucă Radu                            Nedelcu Georgeta-Alina 

https://lege5.ro/App/Document/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291969824&d=2022-11-14#p-291969824

