
 

 
 

 

HOTĂRÂREA  Nr. _______ 

din __________________ 2022 
 

privind:  încetarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Galați asupra bunului imobil situat în municipiul Galați, str. 
Nicolae Alexandrescu nr. 2, Piața Centrală, bl. B4, ap. 18, aflat în domeniul public al 
județului Galați     

Iniţiatori : Costel Fotea – Președintele Consiliului Județean Galați  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1546/22.02.2022 

  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. 1 buget-finanţe, 
strategii, studii şi prognoză economico-socială 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 nr. 2333 din 26.01.2022 a Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Galați, înregistrată la sediul Consiliului Judeţean Galaţi cu nr. 
1546/27.01.2021; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 253 din 29.11.2018 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; 

Având în vedere prevederile art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) 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 Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Galați asupra bunului imobil situat în municipiul Galați, 
str. Nicolae Alexandrescu nr. 2, Piața Centrală, bl. B4, ap. 18, aflat în domeniul public al 
județului Galați. 
           (2) Contractul de administrare nr. 28021/28.12.2018 se modifică în mod corespunzător 
 (3) Predarea-preluarea imobilului prevăzut la alin.(1) se va face pe bază de proces 
verbal, încheiat între Consiliul Județean Galați și Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Galați, în termen de 15 zile de la data aprobării prezentei hotărâri 

Art.2. 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 

 
              
      

                                                                                                                                                                                      
Șef serviciu,                                                                                                                                                                   Director executiv adj,                                                                                                                                                                                                       

Nedelcu Costel                                                                                                                                                                   Hălășag Sorin 
 
Marcu Mihai1ex/15.02.2022                                                                                                                                                                                                                        

Contrasemnează pentru legalitate: 

Secretarul general al judeţului, 

Ionel COCA 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 1546 din 22.02.2022 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind încetarea dreptului de 

administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați asupra 
bunului imobil situat în municipiul Galați, str. Nicolae Alexandrescu nr. 2, Piața Centrală, bl. 

B4, ap. 18, aflat în domeniul public al județului Galați 
 
 
 

        Prin Hotărârea Consiliului Județean nr.253 din 29.11.2018 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 Consiliul Județean Galați 

a fost transmis în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Galați imobilul (apartament) situat în municipiul Galați, str. N. Alexandrescu nr. 2, Piața 

Centrală, bl.B4, ap. 18 în vederea derulării proiectului Venus – Împreună pentru o viață în 

siguranță „Locuința protejată” 

Prin adresa nr.2333 din 26.01.2022 a Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Galați, înregistrată la sediul Consiliului Judeţean Galaţi cu nr. 1546 din 

27.01.2022, se solicită revocarea dreptului de administrare a imobilului în cauză, aflat în 

domeniul public al județului Galați, luându-se în considerare faptul că acest apartament nu a 

mai făcut obiectul proiectului menționat anterior. 

  Având în vedere cele menționate mai sus  se impune promovarea proiectului de 

hotărâre de încetarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Galați asupra bunului imobil situat în municipiul Galați, str. Nicolae 

Alexandrescu nr. 2, Piața Centrală, bl. B4, ap. 18. 

        Faţă de cele menţionate, solicităm raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 

pentru buget – finanţe, strategii, studii şi prognoza 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, precum şi supunerea spre 

aprobare de către Consiliul Judeţului Galaţi a proiectului de hotărâre anexat. 

 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

 
 

 
                                                                                                                                                        Director executiv adj, 

                                                                                                                                                          Hălășag Sorin 
Șef serviciu, 
Nedelcu Costel 

    
Marcu Mihai 

         1ex/15.02.2022 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                            
Nr. 1546/22.02..2022 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind încetarea dreptului de administrare 

al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați asupra bunului imobil 

situat în municipiul Galați, str. Nicolae Alexandrescu nr. 2, Piața Centrală, bl. B4, ap. 18, aflat în 

domeniul public al județului Galați 

 

 

Prin referatul de aprobare, iniţiatorul – Președintele Consiliului Județean Galați, domnul 

Costel Fotea propune spre adoptare proiectul de hotărâre privind încetarea dreptului de 

administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați asupra 

bunului imobil situat în municipiul Galați, str. Nicolae Alexandrescu nr. 2, Piața Centrală, bl. B4, 

ap. 18, aflat în domeniul public al județului Galați. 

           Prin Hotărârea Consiliului Județean nr.253 din 29.11.2018 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 Consiliul Județean Galați a fost transmis în 

administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați imobilul 

(apartament) situat în municipiul Galați, str. N. Alexandrescu nr. 2, Piața Centrală, bl.B4, ap. 18 

în vederea derulării proiectului Venus – Împreună pentru o viață în siguranță „Locuința protejată” 

      Prin adresa nr.2333 din 26.01.2022 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Galați, înregistrată la sediul Consiliului Judeţean Galaţi cu nr. 1546 din 27.01.2022, se 

solicită revocarea dreptului de administrare a imobilului în cauză, aflat în domeniul public al 

județului Galați, luându-se în considerare faptul că acest apartament nu a mai făcut obiectul 

proiectului menționat anterior. 

         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: 

- prevederile art. 869 - Stingerea dreptului de administrare - din Codul Civil al României, 

republicat, cu modificările ulterioare „Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea 

dreptului de proprietate publică sau prin actul de revocare emis, în condițiile legii, dacă interesul 

public o impune, de organul care l-a constituit”; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul 

administrativ [„Consiliul judeţean are atribuții privind administrarea domeniului public şi privat al 

judeţului”]; 

- prevederile art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 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 

adjunct, 
    Hălășag Sorin 

 
 

Director executiv, 
Angheluţă Laura–Delia 

Direcţia Arhitect şef, 
_____________ 

Director executiv, 
Epure Camelia 

Director executiv, 
Stoica George 

Director executiv, 
Măciucă Radu 

Serviciul contencios şi  
probleme juridice, 

Nedelcu Georgeta–Alina 
 


