
 

 

HOTĂRÂREA Nr. ____ 

din ____________________  2017 

privind: aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr. 7154/21.12.1999 încheiat 
între Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi S.C. PIBUNNI S.R.L. Galaţi, 
către S.C. ANLASEN 2003 S.R.L. Galaţi 

Iniţiator: Florinel – Petru Gasparotti, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Galaţi 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2535/22.03.2017 

 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 rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. a) şi ale art. 123 alin. 
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 1315 – 1316 din Legea nr. 287/2009 privind Codul 
Civil, republicată; 
 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 menţine Contractul de concesiune nr. 7154/21.12.1999 încheiat între 
Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi S.C. PIBUNNI S.R.L. Galaţi. 

 

Art.2. Se aprobă cesiunea contractului specificat la art. 1 în favoarea S.C. 
ANLASEN 2003 S.R.L. cu sediul în municipiul Galaţi, str. Constructorilor nr. 33, Bl. C12, 
ap. 8, judeţul Galaţi, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J17/443/2003, cod unic de 
înregistrare 15328562. 

 

 Art.3. Se împuterniceşte domnul Vicepreşedinte Florinel – Petru Gasparotti să 
semneze actul adiţional la contractul de concesiune prin care se va perfecta cesiunea. 
  

Art.4. Cu ocazia semnării actului adiţional prevăzut la art. 3, S.C. PIBUNNI S.R.L. 
Galaţi va preda Contractul de concesiune nr. 7154/21.12.1999 în original către S.C. 
ANLASEN 2003 S.R.L. Galaţi, precum documentaţia însoţitoare refăcută, după cum 
urmează: documentaţia privind justificarea folosirii terenului, date de identificare a 
clădirilor, obiectul de activitate, soluţii pentru protecţia zonei naturale, descrierea bunurilor, 
inventarul silvic. 

 

Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica S.C. PIBUNNI S.R.L. Galaţi şi S.C. 
ANLASEN 2003 S.R.L. Galaţi.  

 

 

P R E Ş E D I N T E , 
 

Costel FOTEA 

 
 

Contrasemnează  pentru  legalitate 
 Secretarul  Judeţului                                                                                                               Director executiv/   

 Paul  Puşcaş                                                         Constantin Cristea 

                      Pufu Eugenia/21.03.2017                                                                          



CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI 
Nr.2535/22.03.2017 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de Hotărâre a Consiliului Județean Galați privind aprobarea 
cesiunii Contractului de concesiune nr.7154/21.12.1999, încheiat între 

Consiliul Județean Galați și S.C. PIBUNNI S.R.L Galați 

 
  La data de 27 ianuarie 2016, S.C. ANLASEN 2003 S.R.L. Galați a solicitat 

prin adresa nr.27/27.01.2016 preluarea Contractului de concesiune 
nr.7154/21.12.1999  încheiat între Consiliul Județean Galați și societatea PIBUNNI 
S.R.L. Galați, atașat în copie la proiectul de hotărâre, ca urmare a  acordului 
nr.709/13.01.2016, dat de instituția noastră, și a dobândirii construcțiilor situate pe 
terenul concesionat. Această adresă a rămas fără rezolvare, deoarece pentru 
realizarea cesiunii este necesar acordul exprimat prin hotărâre a Consiliului Județean 
Galați. Neprimind răspuns, S.C. ANLASEN 2003 S.R.L. Galați a revenit cu adresa 
134/04.04.2016  Drept urmare, la data de 14.04.2016, se depune o expunere de 
motive și un proiect de hotărâre pentru aprobarea cesiunii Contractului de 
concesiune nr.7154/21.12.1999, proiect care a fost înscris pe ordinea de zi a ședinței 
din 28.04.2016. Acest proiect nu s-a concretizat în Hotărâre a Consiliului Județean 
Galați, deoarece a fost retras de inițiator, în urma unei obiecții care a invocat faptul 
că nu au fost îndeplinite în totalitate cerințele privind contractul de concesiune, 
formulate de către Camera de Conturi a județului Galați. Nimeni nu și-a mai asumat 
apoi inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea cesiunii, cu toate că S.C. 
ANLASEN 2003 S.R.L. Galați a mai revenit cu adresele nr.5752/25.07.2016 și 
nr.353/05.10.2016, deoarece problemele ridicate de Camera de Conturi a județului 
Galați cu privire la contractul de concesiune nu au fost clarificate pe deplin. În esență, 
Camera de Conturi a județului Galați a constatat lipsa unor documente de la dosarul 
concesiunii, a cerut măsuri pentru reconstituirea acestora, precum și analizarea 
oportunității și legalității menținerii în vigoare a contractului de concesiune. 

Prin Dispoziția nr.519/21.11.2016 a Președintelui Consiliul Județean Galați a 
fost constituită o echipă pentru analizarea problemelor legate de cesiunea 
Contractului de concesiune nr.7154/21.12.1999 și pentru a propune măsuri pentru 
rezolvarea acestora. În concluziile raportului echipei, a cărui sinteză este atașată în 
copie la proiectul de hotărâre, se apreciază oportună și legală menținerea 
contractului de concesiune, însă se subliniază că se impune refacerea documentației 
lipsă. Drept urmare, s-a adoptat Hotărârea Consiliului Județean Galați 
nr.37/28.02.2017, atașată în copie la proiectul de hotărâre, prin care se 
împuternicește o comisie pentru a reface documentația aferentă contractului de 
concesiune în discuție. Prin procesul-verbal nr.2535/16.03.2017, atașat în copie la 
proiectul de hotărâre, comisia atestă finalizarea refacerii doumentelor de 
fundamentare a Contractului de concesiune nr.7154/21.12.1999, după cum urmează: 
doumentația privind justificarea folosirii terenului, date de identificare a clădirilor, 
obiectul de activitate, soluțiile pentru protecția zonei naturale, descrierea bunurilor, 
inventarul silvic. În consecință, în prezent nu mai există nici un impediment pentru 
cesionarea Contractului de concesiune nr.7154/21.12.1999. 

Din adresa S.C. ANLASEN 2003 S.R.L. Galați, înregistrată la 
nr.2616/21.03.2017, atașată în copie la proiectul de hotărâre, reiese că această 
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societate intenționează să realizeze investiții care vin în întâmpinarea cerințelor de 
divertisment ale comunității județene, motiv pentru care cesiunea contractului este nu 
numai legală, ci și oportună. 

Potrivit dispozițiilor art. 91 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. a) şi ale art. 123 alin. (1) 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, copetența aprobării cesiunii Contractului de 
concesiune nr.7154/21.12.1999 aparține ședinței în plen a Consiliului Județean 
Galați. Precizăm că la art.1315 Cod civ. este de definită noțiunea de cesiune ca 
substituirea unui terţ în raporturile născute dintr-un contract dacă cealaltă parte 
consimte la aceasta, iar art.1316 dispune „Cesiunea contractului şi acceptarea 
acesteia de către contractantul cedat trebuie încheiate în forma cerută de lege pentru 
validitatea contractului cedat”. 

Solicit raportul de specialitate comun al diecțiilor interesate din aparatul propriu 
și avizele Comisiilor de specialitate nr.1, 5 și 6. 

Față de cele învedearate, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 

 
 
 
 

V I C E P R E Ș E D I N T E, 
Florinel – Petru Gasparotti 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Director executiv, Constantin Cristea 

Pufu Eugenia/21.03.2017 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr.2535/22.03.2017 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea cesiunii contractului de 
concesiune nr. 7154/21.12.1999 încheiat între Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi S.C. 

PIBUNNI S.R.L. Galaţi, către S.C. ANLASEN 2003 S.R.L. Galaţi 

 

            Prin expunerea de motive, iniţiatorul – Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, domnul 
Florinel – Petru Gasparotti propune spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea cesiunii 
contractului de concesiune nr. 7154/21.12.1999 încheiat între Judeţul Galaţi prin Consiliul 
Judeţean Galaţi şi S.C. PIBUNNI S.R.L. Galaţi, către S.C. ANLASEN 2003 S.R.L. Galaţi. 

S.C. ANLASEN 2003 S.R.L. Galați a solicitat, prin adresele nr. 27/27.01.2016, nr. 
5752/25.07.2016 și nr. 353/05.10.2016, preluarea Contractului de concesiune nr. 7154/21.12.1999  
încheiat între Consiliul Județean Galați și societatea PIBUNNI S.R.L. Galați, ca urmare a  acordului 
nr.709/13.01.2016, dat de instituția noastră, și a dobândirii construcțiilor situate pe terenul 
concesionat.  

Prin Dispoziția nr. 519/21.11.2016 a Președintelui Consiliul Județean Galați a fost 
constituită o echipă pentru analizarea problemelor legate de cesiunea Contractului de concesiune 
nr.7154/21.12.1999 și pentru a propune măsuri pentru rezolvarea acestora. În concluziile raportului 
echipei se apreciază oportună și legală menținerea contractului de concesiune, însă se subliniază 
că se impune refacerea documentației lipsă. Drept urmare, s-a adoptat Hotărârea Consiliului 
Județean Galați nr. 37/28.02.2017 prin care se împuternicește o comisie pentru a reface 
documentația aferentă contractului de concesiune în discuție. Prin procesul-verbal nr. 
2535/16.03.2017 comisia atestă finalizarea refacerii doumentelor de fundamentare a Contractului 
de concesiune nr.7154/21.12.1999, după cum urmează: doumentația privind justificarea folosirii 
terenului, date de identificare a clădirilor, obiectul de activitate, soluțiile pentru protecția zonei 
naturale, descrierea bunurilor, inventarul silvic. În consecință, în prezent nu mai există nici un 
impediment pentru cesionarea Contractului de concesiune nr.7154/21.12.1999. 

Potrivit dispozițiilor art. 91 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. a) şi ale art. 123 alin. (1) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
copetența aprobării cesiunii Contractului de concesiune nr.7154/21.12.1999 aparține ședinței în 
plen a Consiliului Județean Galați. Precizăm că la art.1315 Cod civ. este de definită noțiunea de 
cesiune ca substituirea unui terţ în raporturile născute dintr-un contract dacă cealaltă parte 
consimte la aceasta, iar art.1316 dispune „Cesiunea contractului şi acceptarea acesteia de către 
contractantul cedat trebuie încheiate în forma cerută de lege pentru validitatea contractului cedat”. 
           Şedinţa în plen a Consiliului Judeţean Galaţi poate lua în dezbatere proiectul de hotărâre în 
forma prezentată. 
 
 

DIRECŢIA ECONOMIE                                       DIRECTOR EXECUTIV, 
ŞI FINANŢE                                                           George Stoica 
                                                                                       

 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                    DIRECTOR EXECUTIV, 

                                                                                       Constantin Cristea 
 
 

DIRECŢIA DE DEZVOLTARE                             DIRECTOR EXECUTIV, 
REGIONALĂ                                                             Camelia Epure 

 
 

  DIRECŢIA ARHITECT ŞEF                                   ARHITECT ŞEF, 
                                                                                      Mărioara Dumitrescu     

 
 

SERVICIUL CONTENCIOS                                       ŞEF SERVICIU, 
   ŞI PROBLEME JURIDICE                                        Andrei Mişurnov 


