
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. _____     

 din ___________________ 2017 
 
privind: constituirea unei comisii de analiză şi verificare a documentaţiilor 
contractelor de concesiune în care este parte Consiliul Judeţean Galaţi, precum şi 
pentru refacerea acestora 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1526/1/15.02.2017 

 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;  

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 5 şi 6 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi;  

Având în vedere Decizia Curţii de Conturi a României – Camera de Conturi a 
Judeţului Galaţi nr. 42 din 2 august 2013; 

Având în vedere raportul comisiei constituită prin Dispoziţia Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 519 din 21 noiembrie 2016; 

Având în vedere prevederile art. 54 alin. (7) şi ale art. 98 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. (1) Se constituie comisia de analiză şi verificare pentru refacerea 

documentaţiilor aferente contractului de concesiune nr. 7.154/21.12.1999, încheiat între 
Consiliul Judeţean Galaţi şi S.C. PIBUNNI S.R.L. Galaţi, în următoarea componenţă: 

— domnul GASPAROTTI Florinel–Petru, vicepreședinte al Consiliului Judeţean 
Galaţi, coordonator al activităţii Direcției patrimoniu din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

— domnul CRISTEA Constantin, directorul executiv al Direcției patrimoniu; 
— doamna DUMITRESCU Mărioara, arhitect şef, Direcţia arhitect şef; 
— domnul STOICA George, directorul executiv al Direcției economie şi finanţe; 
— domnul MIŞURNOV Andrei, şeful Serviciului contencios şi probleme juridice; 
— domnul PUŞCAŞ Paul, secretarul judeţului Galaţi. 
(2) Comisia îşi va desfăşura activitatea sub directa coordonare a domnului 

vicepreşedinte GASPAROTTI Florinel–Petru, care va răspunde şi de aducerea la 
îndeplinire a sarcinilor acesteia. 

(3) Comisia va proceda la refacerea documentaţiilor aferente contractelor de 
concesiune, astfel: documentația privind justificarea folosirii terenurilor, datele de 
identificare ale acestora, obiectul de activitate, soluțiile pentru protecția zonei naturale, 
anexa la contract cuprinzând descrierea bunurilor și utilităților concesionarului care se 
află pe terenul concedentului; inventarul silvic al vegetaţiei forestiere situate pe suprafața 
de teren concesionată, predată concesionarului odată cu terenul. 
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(4) Odată cu refacerea documentaţiilor, comisia va prezenta un raport până la data 
de 20 martie 2017. 

 

Art.2. (1) Comisia prevăzută la art. 1 alin. (1) este împuternicită pentru a analiza şi 
verifica toate contractele de concesiune vizând terenuri din pădurea Gârboavele în care 
este parte Consiliul Judeţean Galaţi şi va proceda, după caz, la refacerea documentaţiilor 
lipsă sau va propune încetarea contractelor de concesiune, dacă aceasta nu se mai 
justifică. 

(2) Termenul de realizare a acestor operaţiuni este stabilit la data de 30 iunie 
2017. 

 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: domnului GASPAROTTI Florinel–Petru, 

vicepreședinte al Consiliului Judeţean Galaţi, domnului CRISTEA Constantin, directorul 
executiv al Direcției patrimoniu, doamnei DUMITRESCU Mărioara, arhitect şef, Direcţia 
arhitect şef, domnului STOICA George, directorul executiv al Direcției economie şi finanţe 
şi domnului MIŞURNOV Andrei, şeful Serviciului contencios şi probleme juridice din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 

 
Contrasemnează pentru legalitate: 

          Secretarul Judeţului, 

                 Paul Puşcaş 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 1526/1/ din 15.02.2017 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind constituirea unei 
comisii de analiză şi verificare a documentaţiilor contractelor de concesiune în care 

este parte Consiliul Judeţean Galaţi, precum şi pentru refacerea acestora  
 

Prin Decizia nr. 42/02.08.2013, măsura nr. 2, cu termen de realizare 31.12.2013, 
Camera de Conturi a județului Galați a cerut, în principal, măsuri pentru reconstituirea 
dosarelor de concesionare a terenurilor din Pădurea-parc Gârboavele şi măsuri pentru 
respectarea prevederilor legale în derularea contractelor de concesiune, în vederea 
analizării oportunității și legalității menținerii lor în vigoare. 

Potrivit documentelor întocmite de Serviciul audit public intern, rezultă că pentru 
aducerea la îndeplinire a cerințelor Camerei de Conturi au fost luate următoarele măsuri: 

- dosarele de concesiune terenuri din pădurea Gârboavele au fost reconstituite, 
acestea cuprinzând toate documentele existente în arhiva instituției referitoare la această 
operațiune (însă, nu s-a reușit totuși completarea integrală a acestora). 

- în Regulamentul de organizare şi funcţionare  al aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galați, aprobat prin Hotărârea nr. 366/30.08.2013 au fost stabilite la 
punctul III.7. Atribuţiile Direcţiei patrimoniu, art. 28. A. Serviciul patrimoniu public lit. 9 
„Urmăreşte faptic utilizarea în bune condiţii de către persoanele fizice sau juridice a 
bunurilor aflate în domeniul public al judeţului Galaţi, primite sub orice formă (închiriere, 
concesiune, administrare) de la Consiliul Judeţului Galaţi, conform contractelor întocmite 
de către compartimentul juridic şi informează pe cale ierarhică situaţiile ce apar.” 

- Prin Dispoziţia Președintelui Consiliului Județean Galați nr. 36/03.02.2014 s-a 
constituit o comisie pentru analizarea legalităţii menţinerii în vigoare a contractelor de 
concesiune a terenurilor din Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi. Această comisie a 
întocmit raportul nr. 1477/10.02.2014 prin care constată „valabilitatea menţinerii acestor 
contracte”. 

- Prin Dispoziţia Președintelui Consiliului Județean Galaţi nr. 189/26.03.2014 s-a 
constituit o comisie de supraveghere a concesiunilor din Pădurea Gârboavele, judeţul 
Galaţi. În Raportul nr. 4/03.03.2015, comisia de supraveghere concluzionează că S.C. 
PIBUNNI S.R.L. respectă clauzele din contractul de concesiune. 

- În vederea supunerii spre analiza Consiliului Județului Galați şi a factorilor de 
decizie a oportunității și legalității menținerii în vigoare a contractelor de concesiune, a fost 
încheiat un contract de consultanţă şi asistenţă juridică cu Societatea civilă de avocaţi 
Dumitriu&asociații, având ca obiect consultanţa juridică privind analiza legalității acordării 
concesiunilor de terenuri, drumuri, curţi construcţii, poiene și păduri din pădurea 
Gârboavele. În opinia Societății civile de avocaţi Dumitriu&asociații, contractele analizate 
au fost încheiate cu încălcarea dispoziţiilor imperative ale Legii nr. 219/1998 şi a Normelor 
de aplicare şi prin fraudarea acestora. Consultantul nu a formulat însă nici o măsură pentru 
remedierea situației. Această opinie a fost transmisă conducerii instituției la data de 
25.06.2014 şi înregistrată sub nr. 5701, iar apoi, a fost prezentată la mapa ședinței 
Consiliului Județean Galați din data de 29.09.2014. Din procesul–verbal al acestei ședințe 
rezultă că s-a luat act de opinia Societății civile de avocaţi Dumitriu&asociații, însă nu a fost 
dezbătută și nu s-a inițiat vreun proiect de hotărâre pe baza ei. 

În Informarea nr. 3.678/28.04.2016, prezentată în ședința Consiliului Județean Galați 
din 28.04.2016, Serviciul audit public intern face o analiză a Hotărârilor Consiliului 
Județului Galați nr. 256/18.06.1999, nr. 265/20.08.1999 și nr. 277/18.11.1999, în baza 
cărora s-a încheiat și Contractul de concesiune nr. 7.156/21.12.1999, între Consiliul 
Județean Galați și S.C. PIBUNNI S.R.L. Galați. În această analiză este relevat un aspect 
important și anume că analiza care a stat la baza Opiniei cu privire la legalitatea 
contractelor de concesiune, formulată de Societatea civilă de avocaţi Dumitriu&asociații, nu 
a avut în vedere tocmai Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 277/18.01.1999, prin 
care, în baza unor reglementări derogatorii de la regimul comun al concesiunilor, s-a 
hotărât încredințarea directă a terenurilor din Pădurea Gârboavele societăților comerciale 



privatizate sau care urmau să fie privatizate, terenuri necesare pentru desfășurarea 
obiectului de activitate. Astfel, pornind de la premise eronate, Societatea civilă de avocaţi 
Dumitriu&asociații nu putea ajunge decât la concluzii eronate.  

În Raportul de follow-up al Camerei de Conturi a județului Galați, înregistrat la nr. 
5.162/04.07.2016, se reţine că „Urmare punctului de vedere legal al Societății civile de 
avocaţi Dumitriu&asociații prin care s-au sesizat unele iregularități în încheierea și 
derularea contractelor de concesiune susmenționate, entitatea a formulat plângere penală 
înaintată Parchetului de pe lângă Judecătoria Galați cu nr. 3.063/14.04.2015. Până la data 
prezentei verificări nu s-au primit comunicări privind stadiul cercetărilor.” De asemenea, se 
reţine că „dosarele de concesiune terenuri din pădurea Gârboavele nu au fost reconstituite 
în totalitate”. Consemnarea este justificată, deoarece lipsesc încă unele documente legate 
de contractele de concesiune. 

Concret, problema pe care o prezintă contractul de concesiune nr. 7.156/21.12.1999 
– intervenit între Consiliul Județean Galați şi S.C. PIBUNNI S.R.L. Galați, încheiat pentru 
aducerea la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Județean Galați nr. 256/1999, nr. 265/1999 
și nr. 277/1999, a căror legalitate nu a fost pusă niciodată la îndoială – este generată de 
lipsa următoarelor documente: documentația privind justificarea folosirii terenurilor, datele 
de identificare ale acestora, obiectul de activitate, soluțiile pentru protecția zonei naturale, 
procesul–verbal de negociere (a cărui refacere este în prezent imposibilă), anexa la 
contract cuprinzând descrierea bunurilor și utilităților concesionarului care se află pe 
terenul concedentului; inventarul silvic al vegetației forestiere situate pe suprafața de teren 
concesionată, predată concesionarului odată cu terenul. 

Lipsa documentelor menționate nu dovedește, prin ea însăşi, nelegalitatea 
contractului care, de altfel, produce efecte de 16 ani și este în vigoare. 

Pentru refacerea documentației care lipsește se propune constituirea unei comisii, 
împuternicită prin hotărâre de consiliu pentru analiza şi verificarea documentaţiei care 
lipsește de la contract, pe baza actelor existente în arhiva Consiliului Județean Galați, a 
actelor deținute de S.C. PIBUNNI S.R.L. Galați, a documentelor existente la Oficiul 
Registrului Comerţului şi altele, a documentațiilor cadastrale și a constatărilor la fața 
locului. Această comisie ar urma să fie alcătuită din vicepreședintele care coordonează 
Direcția  patrimoniu, directorul executiv al Direcției patrimoniu, arhitectul șef, directorul 
executiv al Direcţiei economie şi finanţe, şeful Serviciului contencios şi probleme juridice şi 
secretarul judeţului Galaţi. 

Totodată, această comisie va fi împuternicită să analizeze şi să verifice toate 
contractele de concesiune vizând terenuri din pădurea Gârboavele în care este parte 
Consiliul Judeţean Galaţi şi să procedeze, după caz, la refacerea documentaţiilor lipsă sau 
la propunerea încetării contractelor de concesiune, dacă aceasta nu se mai justifică. 

Solicităm rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 5 şi 6 ale Consiliului 
Judeţean Galaţi. 

În concluzie, propunem spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre sus-arătat. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel FOTEA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.02.2017                                                                                                                     Director executiv: Cristea Constantin 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate 
Nr. 1526/1 din 15.02.2017 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind constituirea unei 

comisii de analiză şi verificare a documentaţiilor contractelor de concesiune în care 
este parte Consiliul Judeţean Galaţi, precum şi pentru refacerea acestora 

 

Prin expunerea de motive iniţiatorul propune adoptarea unei hotărâri a Consiliului 

Judeţean Galaţi privind constituirea unei comisii de analiză şi verificare a documentaţiilor 

contractelor de concesiune în care este parte Consiliul Judeţean Galaţi, precum şi pentru 

refacerea acestora. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele: 

a) starea de fapt – prin Decizia nr. 42/02.08.2013, măsura nr. 2, cu termen de 

realizare 31.12.2013, Camera de Conturi a județului Galați a cerut, în principal, măsuri 

pentru reconstituirea dosarelor de concesionare a terenurilor din Pădurea–parc 

Gârboavele şi măsuri pentru respectarea prevederilor legale în derularea contractelor de 

concesiune, în vederea analizării oportunității și legalității menținerii lor în vigoare. În acest 

sens, dosarele de concesiune terenuri din pădurea Gârboavele au fost reconstituite, 

acestea cuprinzând toate documentele existente în arhiva instituției referitoare la această 

operațiune (însă, nu s-a reușit totuşi completarea integrală a acestora). Prin urmare, în 

Raportul de follow-up al Camerei de Conturi a județului Galați, înregistrat la nr. 

5.162/04.07.2016, se reţine că „dosarele de concesiune terenuri din pădurea Gârboavele 

nu au fost reconstituite în totalitate”. Consemnarea este justificată, deoarece lipsesc încă 

unele documente legate de contractele de concesiune. 

Concret, problema pe care o prezintă contractul de concesiune nr. 

7.156/21.12.1999 – intervenit între Consiliul Județean Galați şi S.C. PIBUNNI S.R.L. 

Galați, încheiat pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Județean Galați nr. 

256/1999, nr. 265/1999 și nr. 277/1999, a căror legalitate nu a fost pusă niciodată la 

îndoială – este generată de lipsa următoarelor documente: documentația privind 

justificarea folosirii terenurilor, datele de identificare ale acestora, obiectul de activitate, 

soluțiile pentru protecția zonei naturale, procesul–verbal de negociere (a cărui refacere 

este în prezent imposibilă), anexa la contract cuprinzând descrierea bunurilor și utilităților 

concesionarului care se află pe terenul concedentului; inventarul silvic al vegetației 

forestiere situate pe suprafața de teren concesionată, predată concesionarului odată cu 

terenul. Lipsa documentelor menționate nu dovedește, prin ea însăşi, nelegalitatea 

contractului care, de altfel, produce efecte de 16 ani și este în vigoare. 



Pentru refacerea documentației care lipsește se propune constituirea unei comisii, 

împuternicită prin hotărâre de consiliu pentru analiza şi verificarea documentaţiei care 

lipsește de la contract, pe baza actelor existente în arhiva Consiliului Județean Galați, a 

actelor deținute de S.C. PIBUNNI S.R.L. Galați, a documentelor existente la Oficiul 

Registrului Comerţului şi altele, a documentațiilor cadastrale şi a constatărilor la fața 

locului. Această comisie ar urma să fie alcătuită din vicepreședintele care coordonează 

Direcția patrimoniu, directorul executiv al Direcției patrimoniu, arhitectul şef, directorul 

executiv al Direcţiei economie şi finanţe şi şeful Serviciului contencios şi probleme 

juridice. Totodată, această comisie va fi împuternicită să analizeze şi să verifice toate 

contractele de concesiune vizând terenuri din pădurea Gârboavele în care este parte 

Consiliul Judeţean Galaţi şi să procedeze, după caz, la refacerea documentaţiilor lipsă 

sau la propunerea încetării contractelor de concesiune, dacă aceasta nu se mai justifică. 

b) starea de drept – potrivit art. 54 alin. (7) coroborat cu art. 98 (normă de trimitere 

aplicabilă şi consiliilor judeţene) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale pot organiza, din 

proprie iniţiativă sau la iniţiativa primarului, după caz, comisii speciale de analiză şi 

verificare, pe perioadă determinată. Componenţa comisiei speciale de analiză şi 

verificare, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţilor acesteia se stabilesc prin 

hotărâre a consiliului local. Membrii comisiei acţionează în limitele stabilite prin hotărâre.  

De asemenea, proiectul de hotărâre este întemeiat şi pe dispoziţiile art. 91 alin. (1) 

lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, astfel: „Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii 

principale de atribuţii: [...] c) atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului.”  

În concluzie, considerăm că proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile  

pentru a fi supus dezbaterii şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi. 

 
 

 
 

 
14.02.2017                                                                                                                                          Director executiv: Cristea Constantin 
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Patrimoniu, 
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probleme juridice, 

Cristea Constantin Mişurnov Andrei 


