
 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 260 

din 19 decembrie 2017 
 

 

privind: însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea 
funciară și care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi  

Iniţiatori: Costel Fotea - Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 28558/14.12.2017 

Consiliul Judeţean  Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
           Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 buget-finanţe, 
strategii, studii şi prognoză 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 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului 
public al județului Galați, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Galați 
și  Hotărârea Guvernului nr. 847/29.11.2017 pentru modificarea și completarea anexei nr. 
1 la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al județului 
Galați, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Galați;  
          Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 230/06.11.2017  privind 
aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unor 
suprafeţe de teren aferente unui drum din domeniul public al municipiului Galaţi în 
domeniul public al judeţului Galaţi, pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor de 
interes judeţean; 
        Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Galați nr. 613/07.11.2017 
privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Galați de trecere a unor suprafețe de 
teren aferente unui drum din domeniul public al municipiului Galați în domeniul public al 
județului Galați, pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor de interes județean; 
        Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Galați nr. 615/27.11.2017 
privind modificarea HCL nr. 613/07.11.2017 privind aprobarea solicitării Consiliului 
Județean Galați de trecere a unor suprafețe de teren aferente unui drum din domeniul 
public al municipiului Galați în domeniul public al județului Galați, pentru încadrarea 
acestora în categoria drumurilor de interes județean; 
          Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 239/2017 privind 
modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 
230/06.11.2017 privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului 
Galaţi de trecere a unor suprafeţe de teren aferente unui drum din domeniul public al 
municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi, pentru încadrarea acestora în 
categoria drumurilor de interes judeţean; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 172/24.08.2017 privind 

aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului Galaţi pentru trecerea 

suprafeţei de teren de 706,86 mp din domeniul public al municipiului Galaţi în domeniul 

public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi; 
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Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Galați nr. 462/15.09.2017 privind 

trecerea unei suprafeţe de teren de 707 mp din domeniul public al municipiului Galaţi în 

domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 184/24.08.2017privind 

aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului al Tecuci pentru trecerea 

suprafeţei de teren de 216.432 mp din domeniul public al municipiului Tecuci în domeniul 

public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Tecuci nr. 186/24.08.2017 privind 

trecerea suprafeţei de teren de 216.432 mp din domeniul public al municipiului Tecuci în 

domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 173/24.08.2017 privind 

aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al oraşului Tg. Bujor pentru trecerea 

suprafeţei de teren de 9.200 mp din domeniul public al oraşului Tg. Bujor, în domeniul 

public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Târgu Bujor nr. 72/29.08.2017 privind 

aprobarea solicitării Consiliului Județean Galați adresată Consiliului Local al orașului Tîrgu 

Bujor de trecere din domeniul public al orașului Târgu Bujor și administrarea Consiliului 

Local al orașului Târgu Bujor în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea 

Consiliului Judeţean Galaţi a suprafeţei de teren de 9.200 mp corespunzătoare numărului 

cadastral 100968, situat în extravilanul orașului Târgu Bujor; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 429/23.12.2013 privind 

acceptarea transferului managementului asistenţei medicale pentru Spitalul Orăşenesc 

Tîrgu Bujor, de la Consiliul Local al oraşului Tîrgu Bujor la Consiliul Judeţului Galaţi, 

precum si a trecerii din domeniul public al oraşului Tîrgu Bujor în domeniul public al 

judeţului Galaţi a imobilului în care funcţionează Spitalul Orăşenesc Tîrgu Bujor;  

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Târgu Bujor nr. 72/29.08.2017 

privind aprobarea trecerii din proprietatea publică a orașului Tîrgu Bujor și administrarea 

Consiliului Local al orașului Tîrgu Bujor în proprietatea publică a județului Galați și în 

administrarea Consiliului Județean Galați a Spitalului Orășenesc Tîrgu Bujor; 

Având în vedere prevederile art. 3 alin.(3) şi ale art. 21 alin. (2) din Legea nr. 
213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 pentru aprobarea 
Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 
al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 
          Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 

           Art.1. Se însuşeşte inventarul actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea 
funciară și care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi, cu modificările prevăzute în 
Anexa 1 și completările prevăzute în Anexa 2, ce fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
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 Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica: Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Arhitect Șef, 
Direcţiei Economie şi Finanţe, Serviciului Contencios şi Probleme Juridice şi 
Compartimentului tehnică administrativă şi Monitorul Oficial din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel  FOTEA 
 

 
 
 

        
                                                                                                      

 
                                                     
 
 
 

                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
                                                 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
Director  Executiv :Constantin Cristea 

  
 
 
Nedelcu Costel/ 
/1 ex./05.12.2017

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş 
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                                                                                                ANEXA  nr. 1 

 
L I S T A 

 
Bunuri imobile înscrise în cartea funciară și care modifică inventarul  

domeniului public al judeţului Galaţi 
  

- La poziția 24, coloana 3 va avea următorul cuprins: „str. Brăilei nr. 177, Galaţi, judeţul Galaţi, 

C6 - Clădire spital, subsol, demisol, parter și 9 etaje, suprafaţa construită 2.346,00 mp, 

suprafaţa desfăşurată 28.152,00 m.p., din B.A., zidărie din cărămidă, acoperiș tip terasă 

hidroizolată cu pânză bituminoasă; C5 - Pasaj de trecere (parter), suprafața construită 40,00 

m.p., suprafața desfășurată 40,00 m.p., zidărie din cărămidă, acoperiș tip terasă hidroizolată 

cu pânză bituminoasă; C7 - Bufet incintă (magazin),  parter, suprafața construită 106,00 m.p., 

suprafața desfășurată 106,00 m.p., din B.A., zidărie din cărămidă, acoperită cu tablă ondulată; 

C9 - Amfiteatru (parter), suprafața construită 209,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 209,00 m.p., 

din B.A., zidărie din cărămidă, acoperiș tip terasă hidroizolată cu pânză bituminoasă, tunel 

legătură; C2 - ambulatoriu de specialitate, clădire diagnostic tratament, subsol, demisol, parter 

și 3 etaje, suprafața construită 3.622,00 m.p., suprafața desfăşurată 21.732,00 m.p., din B.A., 

acoperiș tip terasă hidroizolată cu pânză bituminoasă; C25 - bloc locuinţe Sãnãtatea – 60 

apartamente, parter + 4 etaje, suprafaţa construitã 448,00 m.p., suprafaţa desfãşuratã 

2.290,00 m.p., din B.A., zidãrie din cãrãmidã, acoperiş tip terasã hidroizolatã cu pânză 

bituminoasă; C24 - bloc locuințe Sãnãtatea – 38 de apartamente, parter + etaje, suprafaţa 

construită 288,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 1.440,00 m.p., din B.A., zidãrie din cãrãmidã, 

acoperiş tip terasã hidroizolatã cu pânză bituminoasă; C3 - clãdire U.P.U. – parter, suprafaţa 

construită 687,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 687,00 m.p., din B.A., zidãrie din cãrãmidã, 

acoperiş tip terasă hidroizolatã cu pânzã bituminoasã; C23 - Stație oxigen, parter, suprafaţa 

construită 102,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 102,00 m.p., din B.A., zidãrie din cãrãmidã, 

acoperiş tip terasã hidroizolatã cu pânză bituminoasă; C20 - Stație reglare gaze, parter, 

suprafaţa construită 45,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 45,00 m.p., din B.A. şi zidãrie din 

cãrãmidã, acoperiş tip terasă hidroizolatã cu pânzã bituminoasã; C21 - punct control acces 

Poarta 2, parter, suprafaţa construită 9,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 9,00 m.p., din B.A. şi 

zidãrie din cãrãmidã, acoperiş tip terasã hidroizolatã cu pânză bituminoasă; C14 - centrală 

termică, parter, suprafaţa construită 702,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 702,00 m.p., din B.A. 

şi zidãrie din cãrãmidã, acoperiş tip terasã hidroizolatã cu pânză bituminoasă; C19 - depozit 

ambalaje, parter, suprafaţa construită 57,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 57,00 m.p., din cadru 

de cornier și țevi metalice, acoperită cu tablă cutată; C18 - serã flori, parter, suprafaţa 

construită 113,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 113,00 m.p., din cadru de cornier şi ţevi 

metalice, acoperitã cu sticlã; C17 – atelier, parter, suprafaţa construită 59,00 m.p., suprafaţa 

desfăşurată 59,00 m.p., din cadru de cornier și țevi metalice, acoperită cu tablă cutată; C12 - 

magazie materiale, parter, suprafaţa construită 399,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 399,00 

m.p., din cadru de cornier şi ţevi metalice, acoperitã cu tablã cutatã; C16 – magazie, parter, 

suprafaţa construită 234,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 234,00 m.p., din cadru de cornier şi 

ţevi metalice, acoperitã cu tablã cutatã; C15 – garaje, parter, suprafaţa construită 78,00 m.p., 

suprafaţa desfăşurată 78,00 m.p., din B.A. şi zidãrie din cãrãmidã, acoperiş tip terasă 

hidroizolatã cu pânzã bituminoasã, garaj  metalic; C4 - punct control acces – intrarea 

principalã, parter, suprafaţa construită 49,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 49,00 m.p., din B.A., 

zidărie din cãrãmidã, acoperiş tip terasã hidroizolatã cu pânzã bituminoasã; C27 – biserică, 

parter, suprafaţa construită 209,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 209,00 m.p., din B.A. și zidărie 
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din cãrãmidã, acoperită cu tablă lisă; C 28 – clopotniță, parter, suprafaţa construită 22,00 m.p., 

suprafaţa desfăşurată 22,00 m.p., din cadru de cornier și țevi metalice, acoperită cu tablă 

cutată; C29 – anexă, parter, suprafaţa construită 10,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 10,00 m.p., 

din cadru de cornier și țevi metalice, acoperită cu tablă cutată; C30 – anexă, parter, suprafaţa 

construită 37,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 37,00 m.p., din cadru de cornier și țevi metalice, 

acoperită cu tablă cutată; C 31 – anexă, parter, suprafaţa construită 15,00 m.p., suprafaţa 

desfăşurată 15,00 m.p., din cadru de cornier și țevi metalice, acoperită cu tablă cutată; C1 – 

clădire subterană cobaltoterapie, demisol, suprafaţa construită 938,00 m.p., suprafaţa 

desfăşurată 938,00 m.p.,  din B.A., acoperită cu biută de pământ; reţea canalizare; C11 - 

anexã acces beci, demisol, suprafaţa construită 30,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 30,00 m.p., 

din cadru de cornier şi ţevi metalice, acoperitã cu tablã cutatã, 4 puțuri apă; C32 - grup 

electrogen, parter, suprafaţa construită 17,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 17,00 m.p., din B.A. 

şi zidãrie din cãrãmidã, acoperiş tip terasă hidroizolatã cu pânzã bituminoasã; C8 - grup 

electrogen, parter, suprafaţa construită 16,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 16,00 m.p., zidărie 

din cãrãmidã, acoperită cu tablă ondulată; C13 - birouri Serviciu tehnic, parter, suprafaţa 

construită 91,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 91,00 m.p., din B.A. şi zidãrie din cãrãmidã, 

acoperiş tip terasă hidroizolatã cu pânzã bituminoasã; C26 - clãdire bazine acumulare apă, 

parter, suprafaţa construită 20,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 20,00 m.p., din B.A., acoperită 

cu biută de pãmânt; C10 - anexe grup gospodăresc, demisol + parter, suprafaţa construită 

1.088,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 2.176,00 m.p., din B.A. şi zidãrie din cãrãmidã, acoperiş 

tip terasă hidroizolatã cu pânzã bituminoasã; drumuri, alei şi plantaţii; Teren intravilan 40,00 

m.p.; Teren intravilan 72.282,00 m.p.; Teren intravilan 5.078 m.p.; împrejmuire din panouri de 

beton, Reţea alimentare apã, Componentã pasivã – reţea LAN POS. N= Str. Stadionului, S= 

Proprietate publică a municipiului Galați, V= Str. Brailei nr.177, E= Proprietate publică a 

municipiului Galați”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „nr. cadastral 125050, nr. cadastral 

125049 și nr. cadastral 121578 – lot 2”; 

- La poziția 53, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DJ 251A Matca-Corod-Blînzi-Drăgușeni-

DJ 242  km: 0+000 – 32+000”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață – 253.054 

mp, Lungime totală – 32,000 km, Lățime drum – 6 m, Ampriză și zonă de siguranță – 16 m”, 

coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.728.390,97”, coloana 6 va avea următorul cuprins: 

„nr. cadastral 104759, nr. cadastral 103866, nr. cadastral 103865, nr. cadastral 105150, nr. 

cadastral 105149, nr. cadastral 100980, nr. cadastral 100969, nr. cadastral 100973, nr. 

cadastral 100972”; 

- La poziția 59, coloana 5 va avea următorul cuprins: „40.992.900,50”, coloana 6 va 

avea următorul cuprins: „nr. cadastral 104025, nr. cadastral 103300, nr. cadastral 

102161, nr. cadastral 102162, nr. cadastral 102160, nr. cadastral 100632, nr. cadastral 

100855, nr. cadastral 101575, nr. cadastral 101574, nr. cadastral 101576, nr. cadastral 

188865, nr. cadastral 100863, nr. cadastral 102222, nr. cadastral 102223, nr. cadastral 

102221, nr. cadastral 100955, nr. cadastral 102149” ; 

- La poziția 152, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Loc. Corod, jud. Galați, Cv 136 

stg. – Cv 24 P 278 dr. DJ 251A, km 18+470, construcție beton, Suprafață construită la 

sol: 171 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „243.075,72”, coloana 6 va avea 

următorul cuprins: „nr. cadastral 105220-C1” ; 

- La poziția 249, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Unitatea medico-socială 

Gănești”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Loc. Gănești, jud. Galați, Cvartal 22, 

P 278/2, 279/1, 280, 286, 287, 288, 289, 290, 291/1, 291/2, 298, 299, 300, 301, 302, 

304, 304/2, 305, 306/2, 309/1; C1 – construcții anexă - suprafață construită la sol: 28 

mp; C2 – construcții de locuințe - suprafață construită la sol: 132 mp; C3 – construcții 
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administrative și social culturale - suprafață construită la sol: 363 mp; C4 – construcții 

administrative și social culturale - suprafață construită la sol: 932 mp; C5 – construcții 

anexă - suprafață construită la sol: 60 mp; C6 – construcții anexă - suprafață 

construită la sol: 21 mp; C7 – construcții anexă - suprafață construită la sol: 40 mp; C8 

– construcții anexă - suprafață construită la sol: 159 mp; C9 – construcții industriale și 

edilitare - suprafață construită la sol: 19 mp; C10 – construcții anexă - suprafață 

construită la sol: 151 mp; C11 – construcții anexă - suprafață construită la sol: 256 mp; 

C12 – construcții industriale și edilitare - suprafață construită la sol: 157 mp; C13 – 

construcții industriale și edilitare - suprafață construită la sol: 24 mp; C14 – construcții 

administrative și social culturale - suprafață construită la sol: 70 mp; C15 – construcții 

industriale și edilitare - suprafață construită la sol: 11 mp; C16 – construcții de locuințe 

- suprafață construită la sol: 125 mp; C17 – construcții anexă - suprafață construită la 

sol: 46 mp; C18 – construcții anexă - suprafață construită la sol: 15 mp; C19 – 

construcții anexă - suprafață construită la sol: 2 mp; Teren intravilan - suprafața 

51.710 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.448.003,18 din care 239.599,00 

- teren”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „nr. cadastral 102658”.  

 

 
 
 
 
 
 
 
; 
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ANEXA  nr. 2 
 

L I S T A 
 

Bunuri imobile înscrise în cartea funciară și care completează inventarul domeniului public al judeţului Galaţi  
 

 
- Bunuri imobile - 
 

 
Poz. 
înreg. 

 

Cod de 
clasificare 

 
Denumirea bunului 

 
Elemente de identificare 

Anul dobândirii 
sau, după caz, 

al dării în 
folosinţă 

Valoarea de 
inventar 

(lei) 

Situaţia juridică 
actuală. Denumire act proprietate sau 

alte acte doveditoare 

266 1.3.7.2 
 

Drum județean 
251M 
 
 

Drum centură (intersecţie cu E87) – 
municipiul Galaţi – strada Macului (intersecţie 
cu Calea Prutului – E87) – municipiul Galaţi 
Km 0+000 - Km 10+890 

2017    5.526.342 H.C.J. 230/06.11.2017 
H.C.J. 239/29.11.2017 
H.C.L. 613/07.11.2017 
H.C.L. 615/27.11.2017 
Nr.cadastrale : 
125627, 125724, 125735, 125723, 
125730, 125726, 125736, 125617, 
125733, 125699,125716, 125729, 
125732, 125725, 125718, 125707, 
125634,  125631, 125703, 125714, 
125705, 125734, 125728, 125731,  
125737, 125712, 125616, 125701, 
125710, 125621, 125620, 125624, 
125630, 125622, 125618, 125619, 
125626 

267 - Teren intravilan 
(UPU) 

Municipiul Galați, județul Galați, Micro 19, Lot 
1/1 – 304,00 m.p. 

2017  H.C.J. 172/24.08.2017 
H.C.L. 462/15.09.2017 
Nr. cadastral 125264 

268 - Teren intravilan 
(UPU) 

Municipiul Galați, str. Brăilei nr. 177, județul 
Galați – 403,00 m.p. 

2017  H.C.J. 172/24.08.2017 
H.C.L. 462/15.09.2017 
Nr. cadastral 125362 

269 - Teren  Municipiul Tecuci, Județul Galați – 
216.432,00 m.p., din care: 

- 65.650 mp – teren intravilan neproductiv 

- 146.350 mp teren extravilan neproductiv 

- 4.432 mp – teren extravilan pășune 

2017  
21.643,20 

H.C.J. 184/24.08.2017 
H.C.L. 186/31.08.2017 
Nr. cadastral 109656 
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Poz. 
înreg. 

 

Cod de 
clasificare 

 
Denumirea bunului 

 
Elemente de identificare 

Anul dobândirii 
sau, după caz, 

al dării în 
folosinţă 

Valoarea de 
inventar 

(lei) 

Situaţia juridică 
actuală. Denumire act proprietate sau 

alte acte doveditoare 

270 - Teren extravilan Orașul Târgu Bujor, Județul Galați – 9.200,00 
m.p. – tarla 134, parcela 1457/2/1, lot 2 

2017  
127.328 

H.C.J. 173/24.08.2017 
H.C.L. 72/29.08.2017 
Nr. cadastral 100968 

271  Spitalul Orășenesc 
Tg. Bujor 

Loc. Târgu Bujor, Cvartal 30, str. G-ral 
Eremia Grigorescu nr. 97, Jud. Galați 
Teren intravilan – suprafața 19.231 m.p. – 
situat în tarla 30, parcela 286 
Construcții : 

- C1 – suprafață construită la sol: 8 mp 

- C2  – suprafață construită la sol: 525 mp 

- C3 – suprafață construită la sol: 27 mp 

- C4 – suprafață construită la sol: 273 mp 

- C5 – suprafață construită la sol: 55 mp 

- C6 – suprafață construită la sol: 140 mp 

- C7 – suprafață construită la sol: 41 mp 

- C8 – suprafață construită la sol: 97 mp 

- C9 – suprafață construită la sol: 338 mp 

- C10 – suprafață construită la sol: 38 mp 

- C11 – suprafață construită la sol: 56 mp 

- C12 – suprafață construită la sol: 342 mp 

- C13 – suprafață construită la sol: 526 mp 

- C14 – suprafață construită la sol: 7 mp 

- C15 – suprafață construită la sol: 3 mp 

- C16 – suprafață construită la sol: 17 mp 

- C17 – suprafață construită la sol: 401 mp 

2017 4.209.361,32  
din care 
1.701.079,32 - 
teren   

H.C.J. 429/23.12.2013 
H.C.L. 71/13.12.2013 
Nr. cadastral 100447 

 

 
 

 


