
 

 

 

 

 
 

 

 

HOTĂRÂREA  Nr. _______ 

din __________________ 2017 

 

privind: trecerea unei părți (construcții și teren) din imobilul situat în municipiul 

Galați, str. Traian nr. 203 din domeniul public al județului Galați și administrarea 

Consiliului Județean Galați în domeniul public al municipiului Galați și administrarea 

Consiliului Local al municipiului Galați     

Iniţiatori : Costel Fotea – Președintele Consiliul Județean Galați  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1922/24.02.2017 

 

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 raportul de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 comisia 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 Primăriei municipiului Galați nr. 112108/14.11.2016, 
înregistrată la sediul Consiliului Judeţean Galaţi cu nr. 8894/16.11.2016; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Galați nr. 
120/20.10.2016; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului de administrație al Colegiului Tehnic „Radu 

Negru” Galați nr. 1/05.01.2017; 

Având în vedere Ordinul nr. 3686/08.02.2011 a Ministerului Educației, Cercetării, 

Tineretului și Sportului privind comasarea, prin absorbție, a Colegiului Tehnic „Traian” din 

municipiul Galați cu Grupul Școlar „Radu Negru” din municipiul Galați și schimbarea 

denumirii în Colegiul Tehnic „Radu Negru” Galați; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 861 alin. (3), art. 867 și art. 868 din Legea nr. 
287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin.(1) lit. b), c) și e) din Legea nr. 215/2001 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă încetarea dreptului de administrare a Colegiului Tehnic „Radu 

Negru” Galați asupra unei părți (construcții și teren) din imobilul situat în municipiul Galați, 
str. Traian nr. 203, imobil aflat în domeniul public al județului Galați. 

 
 Art.2. (1) Se aprobă preluarea din administrarea Colegiului Tehnic „Radu Negru” 

Galați în administrarea Consiliului Județean Galați a unei părți (construcții și teren) din 

imobilul situat în municipiul Galați, str. Traian nr. 203, imobil aflat în domeniul public al 

județului Galați. 
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(2) Datele de identificare ale imobilului prevăzut la alin. (1) sunt cuprinse în anexa ce 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

(3) Predarea-preluarea cotei-părți din imobilul de la alin. (1) se va face, în termen de 
15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, pe bază de proces verbal, încheiat între 

Colegiul Tehnic „Radu Negru” Galați şi Consiliul Județean Galați. 
 

 Art.3. (1) Se aprobă trecerea unei părți (construcții și teren) din imobilul situat în 

municipiul Galați, str. Traian nr. 203 din domeniul public al județului Galați și administrarea 

Consiliului Județean Galați în domeniul public al municipiului Galați și administrarea 

Consiliului Local al municipiului Galați. 
 
(2) Datele de identificare ale imobilului prevăzut la alin. (1) sunt cuprinse în anexa ce 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

(3) Predarea-preluarea cotei-părți din imobilul de la alin. (1) se va face, în termen de 
15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, pe bază de proces verbal, încheiat între 

Consiliul Județean Galați și Primăria municipiului Galați. 
           

Art.4. Începând cu data prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea 

Consiliului Județean Galați nr. 255/21.07.2009 privind darea în administrarea Colegiului 

Tehnic „Traian” a unor bunuri imobile (construcții și teren) aflate în domeniul public al 

județului Galați.     
 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică : Primăriei municipiului Galați, precum și 

Colegiului Tehnic „Radu Negru” Galați”.     
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 

 

 

 

 
 

 

 

Contrasemnează pentru legalitate: 
         Secretarul Judeţului, 
                Paul Puşcaş 
 
 
 
 
 

Nedelcu Costel/1 ex./23.02.2017                                                                                                                   Dir. Ex.: Cristea Constantin 
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 Anexă 
 
 

Date identificare cotă-parte imobil 
 

 
 

Nr. crt. Adresă imobil Caracteristici tehnice – cotă-parte imobil 

1. Galați, str. Traian nr. 203 Suprafață cantina și teren : 1346,85 m2 

2. Galați, str. Traian nr. 203 Suprafață cale de acces : 851,29 m2 

 
 
 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 1922/24.02.2017                 

 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind trecerea unei părți 

(construcții și teren) din imobilul situat în municipiul Galați, str. Traian nr. 203 din domeniul 

public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați în domeniul public al 

municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați 

 

 

 

     Prin adresa nr. 112108/14.11.2016, înregistrată la sediul Consiliului Judeţean Galaţi cu 

nr. 8894/16.11.2016, Primăria municipiului Galaţi solicită trecerea din domeniul public al 

județului Galați în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Căminului de 

Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați a unor bunuri imobile (construcții și 

teren), situate în municipiul Galați, str. Traian nr. 203 (Hotărârea Consiliului Local Galați nr. 

120/20.10.2016), în vederea utilizării pentru activități specifice administrației publice locale, 

evitându-se degradarea în timp a imobilului.  

     Având în vedere faptul că bunurile supuse transferului (cantină și teren aferent și calea 

de acces la aceasta) se află în administrarea Colegiului Tehnic „Radu Negru” Galați, 
urmare Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 255/21.07.2009, am solicitat unității școlare 
un punct de vedere privind transferul respectiv. Prin Hotărârea nr. 1/05.01.2017 a 

Consiliului de administrație al Colegiului Tehnic „Radu Negru” Galați s-a aprobat transferul 

respectiv, avându-se în vedere faptul că spațiul respectiv este în conservare și nu se 

desfășoară activități educative. 

În acest sens, având în vedere Hotărârea Consiliului Local Galaţi nr. 120/20.10.2016 

privind solicitarea adresată Consiliului Judeţului Galaţi pentru preluarea din domeniul public 

al judeţului Galaţi în domeniul public al municipiului Galaţi şi administrarea Căminului de 

Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați a unei părți din imobilul situat în 

municipiul Galaţi, str. Traian nr. 203, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind 

trecerea imobilului respectiv din domeniul public al județului Galați și administrarea 

Consiliului Județean Galați în domeniul public al municipiului Galați și administrarea 

Consiliului Local al municipiului Galați. 

     Faţă de cele menţionate, solicităm raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr.1 de 
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, precum şi aprobarea de către 
Consiliul Judeţean Galaţi a proiectului de hotărâre anexat. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea                                                                                                                                                                                                          
 

 
 
                                                                                                                                                                   



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 1922/24.02.2017            

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind trecerea unei părți 

(construcții și teren) din imobilul situat în municipiul Galați, str. Traian nr. 203 din domeniul 

public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați în domeniul public al 

municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați 

 

 

     Prin expunerea de motive, iniţiatorul – COSTEL FOTEA, preşedintele Consiliului 

Judeţean Galaţi propune spre adoptare proiectul de hotărâre privind trecerea unei părți 

(construcții și teren) din imobilul situat în municipiul Galați, str. Traian nr. 203 din domeniul 

public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați în domeniul public al 

municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați. 

     Proiectul de hotărâre respectă prevederile din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 91 

alin. (1) lit. b), c) şi e) [„Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de 

atribuţii: b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului; c) atribuţii privind 

gestionarea patrimoniului judeţului; e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională”] şi ale 

art. 97 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare „În exercitarea atribuţiilor ce îi revin consiliul judeţean 

adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea 

sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate”. 

     Şedinţa în plen a Consiliului Judeţean Galaţi poate lua în dezbatere proiectul de 

hotărâre în forma prezentată. 

 
 

DIRECŢIA PATRIMONIU                                         DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                                                        Constantin Cristea 
 

DIRECŢIA ECONOMIE                                             DIRECTOR EXECUTIV, 
ŞI FINANŢE                                                                   George Stoica 

 
  
DIRECŢIA DE DEZVOLTARE                                  DIRECTOR EXECUTIV, 
REGIONALĂ                                                                   Camelia Epure 

 
  ARHITECT ŞEF                                                            ARHITECT ŞEF, 

                                                                                    Mărioara Dumitrescu     

 
SERVICIUL CONTENCIOS                                             ŞEF SERVICIU, 

   ŞI PROBLEME JURIDICE                                              Andrei Mișurnov 
 

 

 
C.L./D. Ex./ Cristea Constantin 

 
Nedelcu Costel/1 ex./23.02.2017 


