
 

 

 
 

 

 

HOTĂRÂREA  Nr. _______ 

din __________________ 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 
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    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 
                
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 2455 din 23.03.2022 

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 unei părți din imobilul situat în municipiul Galați, str. Radu Negru nr. 
1B, imobil aflat în domeniul public al județului Galați 

 
Consiliul Județean Galați intenționează înființarea unui centru de îngrijiri paliative în regim 

de spitalizare. Beneficiarii unor astfel de servicii de îngrijiri paliative sunt pacienți de toate 

vârstele, potrivit legislației în domeniu, aceștia pot fi „cu boli cronice progresive, cu suferință 

generată de simptome necontrolate și/sau probleme psiho-emoționale și/sau sociale și/sau 

spirituale și/sau grad ridicat de dependență, precum și familiile acestora, pe toată perioada de 

îngrijire, inclusiv în perioada de doliu”.  

Astfel, pacienții pot avea următoarele patologii: oncologie, neurologie, cardio-vasculare, 

insuficiențe cronice de organ, distrofii neuromusculare, malformații congenitale, HIV/SIDA, 

altele. 

Potrivit Ordinului ministrului sănătății nr. 253/2018 pentru aprobarea Regulamentului de 

organizare, funcționare și autorizare a serviciilor de îngrijiri paliative, cu completările și 

modificările ulterioare, anexa 2, art. 6, alin (3) „pentru asigurarea îngrijirii paliative specializate 

în regim de spitalizare continuă în secţii/compartimente de îngrijiri paliative sau în unităţi 

sanitare cu paturi de paliaţie se recomandă existenţa a 20 paturi cu această destinaţie la 

100.000 locuitori”. 

Îngrijirea paliativă poate îmbunătăți semnificativ calitatea vieții bolnavilor, atât a celor 

diagnosticați cu cancer cât și a celor cu boli neurologice, insuficiențe cronice de organ, 

malformații congenitale, distrofii neuro-musculare.  

Astfel, un proiect care să vizeze înființarea unui astfel de Centru poate obține finanțare în 

cadrul Programului Operațional Sectorial Sănătate 2021-2027, Prioritatea 2: Servicii de 

reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a 

populaţiei, impactului dizabilității şi profilului epidemiologic al morbidităţii. 

Dat fiind toate aceste funcțiuni pe care un astfel de centru le necesită este necesară 
preluarea în administrarea Consiliului Județean Galați a a unei părți din imobilul situat în 
municipiul Galați, str. Radu Negru nr. 1B, imobil aflat în domeniul public al județului Galați. 

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

buget - finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială, al Comisiei de specialitate nr. 4 

pentru asistenţă şi protecţie socială, învățământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive 

şi de agrement  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 Judeţean Galaţi a proiectului 

de hotărâre anexat. 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 
Costel FOTEA 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                            Director executiv, 

                                                                                                                                             Popescu Marin 
Nedelcu Costel 
Marcu Mihai                                                                                                                                    Director executiv adjunct, 
17.03.2022/1 ex.                                                                                                                     Hălășag Sorin 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 2455/23.03.2022 

 
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 unei părți din imobilul situat în municipiul Galați, str. Radu Negru nr. 1B, 
imobil aflat în domeniul public al județului Galați 

 
 
      Prin referatul de aprobare, iniţiatorul – Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, domnul 
Costel FOTEA, propune spre adoptare proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi 
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.  

Consiliul Județean Galați intenționează înființarea unui centru de îngrijiri paliative în regim 

de spitalizare. Beneficiarii unor astfel de servicii de îngrijiri paliative sunt pacienți de toate 

vârstele, potrivit legislației în domeniu, aceștia pot fi „cu boli cronice progresive, cu suferință 

generată de simptome necontrolate și/sau probleme psiho-emoționale și/sau sociale și/sau 

spirituale și/sau grad ridicat de dependență, precum și familiile acestora, pe toată perioada de 

îngrijire, inclusiv în perioada de doliu”.  

Astfel, pacienții pot avea următoarele patologii: oncologie, neurologie, cardio-vasculare, 

insuficiențe cronice de organ, distrofii neuromusculare, malformații congenitale, HIV/SIDA, 

altele. 

Potrivit Ordinului ministrului sănătății nr. 253/2018 pentru aprobarea Regulamentului de 

organizare, funcționare și autorizare a serviciilor de îngrijiri paliative, cu completările și 

modificările ulterioare, anexa 2, art. 6, alin (3) „pentru asigurarea îngrijirii paliative specializate 

în regim de spitalizare continuă în secţii/compartimente de îngrijiri paliative sau în unităţi 

sanitare cu paturi de paliaţie se recomandă existenţa a 20 paturi cu această destinaţie la 

100.000 locuitori”. 

Îngrijirea paliativă poate îmbunătăți semnificativ calitatea vieții bolnavilor, atât a celor 

diagnosticați cu cancer cât și a celor cu boli neurologice, insuficiențe cronice de organ, 

malformații congenitale, distrofii neuro-musculare.  

Astfel, un proiect care să vizeze înființarea unui astfel de Centru poate obține finanțare în 

cadrul Programului Operațional Sectorial Sănătate 2021-2027, Prioritatea 2: Servicii de 

reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire 

a populaţiei, impactului dizabilității şi profilului epidemiologic al morbidităţii. 

Dat fiind toate aceste funcțiuni pe care un astfel de centru le necesită este necesară 
preluarea în administrarea Consiliului Județean Galați a unei părți din imobilul situat în 
municipiul Galați, str. Radu Negru nr. 1B, imobil aflat în domeniul public al județului Galați. 

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. 867 alin. (1) din Codul civil al României, republicat, cu 

modificările ulterioare „Dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a Guvernului, a 

consiliului județean sau, după caz, a consiliului local”. 

În conformitate cu art. 173 alin. (1) lit. b) și c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

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

judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: b) atribuţii privind 



dezvoltarea economică socială a judeţului și c) atribuţii privind administrarea domeniului public 

şi privat al judeţului”. 

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

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

deliberative ale administrației publice locale, pentru bunurile aparținând domeniului public al 

unităților administrativ-teritoriale decid, în condițiile legii, cu privire la modalitățile de exercitare 

a dreptului de proprietate publică, respectiv darea în administrare”. 

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, autoritatea deliberativă, în speţă Consiliul Judeţean 

Galaţi, „adoptă hotărâri cu majoritate calificată, absolută sau simplă, după caz”. [art. 182 alin. 

(1)]. 

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

 
 

 
Director executiv,  

   Popescu Marin 
 
 
 

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 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                          

 
 
 
 


