
 

 

 

 

 
 

 

 

HOTĂRÂREA  Nr. _______ 

din __________________ 2017 

 

privind: trecerea suprafeței de teren de 53.668 m2 din domeniul public al județului 
Galați și administrarea Consiliului Județean Galați în domeniul public al municipiului 
Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați     

Iniţiator : Costel Fotea – Președintele Consiliului Județean Galați  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2714/21.06.2017 

 

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. 29934/21.03.2017, 
înregistrată la sediul Consiliului Judeţean Galaţi cu nr. 2714/23.03.2017; 

Având în vedere adresa Primăriei municipiului Galați nr. 32940/29.03.2017, 
înregistrată la sediul Consiliului Judeţean Galaţi cu nr. 3073/04.04.2017; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Galați nr. 65/23.02.2017 
privind solicitarea transmiterii din domeniul public al județului Galați în domeniul public al 
municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați a unui teren în suprafață de 
53.668 m2; 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (3) din Legea 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. (1) Se aprobă trecerea suprafeței de teren de 53.668 m2 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 terenului prevăzut la alin. (1) sunt cuprinse în anexa ce 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
(3) Predarea-preluarea terenului 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. 
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Art.2. Prezenta hotărâre se comunică : Primăriei municipiului Galați.     

 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 

 

 

 

 
 

 

 

Contrasemnează pentru legalitate: 
         Secretarul Judeţului, 
                Paul Puşcaş 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nedelcu Costel/1 ex./20.06.2017                                                                                                                   Dir. Ex.: Cristea Constantin 
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            Anexă 
 

Datele  de identificare 
 

ale terenului în suprafață de 53.668 m2 care trece din domeniul public al judeţului Galaţi în 
domeniul public al municipiului Galaţi  

 
- Terenul este situat în intravilanul municipiului Galați – T 225 ; P 1493/1, lot 3 
- Nr. cadastral - 119469 ; nr. carte funciară – 119469 UAT Galați 
 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 2714 din 21.06.2017  

 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind trecerea suprafeței de 

teren de 53.668 m2 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 Hotărârea Consiliul Județean Galați nr. 417/29.11.2013 s-a solicitat 
Consiliului Local al municipiului Galați un teren în suprafață de 53.668 m2, teren 
situat în intravilanul municipiului Galați, tarla 225, parcela 1493/1, cu numărul 
cadastral 18759 și carte funciară 104538, în vederea construirii obiectivului Stație de 
tratare mecano-biologică și stație sortare aferent proiectului „Sistemul de 
management integrat al deșeurilor în județul Galați”. 
     Prin Hotărârea Consiliului Local Galați nr. 584/11.12.2013, s-a aprobat trecerea 
din domeniul public al municipiului Galați în domeniul public al județului Galați a 
terenului în suprafață de 53.668 m2. 
     Ulterior, Consiliul Județean Galați a solicitat Ministerului Mediului și Schimbărilor 
Climatice scoaterea din circuitul forestier a terenului respectiv. Urmare a 
corespondenței și discuțiilor purtate s-a ajuns la concluzia că acest teren nu poate fi 
scos din circuitul forestier și soluția pentru construirea obiectivului este identificarea 
unui nou teren care să îndeplinească criteriile de eligibilitate. 
     A fost identificat un teren în suprafață de 95.000 m2, teren amplasat în municipiul 
Galați, tarla 177, parcela 1254, care îndeplinește criteriile de eligibilitate. 
     Prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 165/21.10.2016 s-a solicitat 
Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a terenului în suprafață de 95.000 
m2 din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al 
municipiului Galați în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului 
Județean Galați; solicitarea Consiliului Județean Galați a fost aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Galați nr. 193/24.11.2016. 
     Urmare Hotărârii Consiliului Local al municipiului Galați nr. 65/23.02.2017, 
Primăria municipiului Galați, prin adresele nr. 29934/21.03.2017 și nr. 
32940/29.03.2017, înregistrate la sediul Consiliului Judeţean Galaţi cu nr. 
2714/23.03.2017 și nr. 3073/04.04.2017, solicită transmiterea din domeniul public al 
județului Galați în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului 
Local Galați a terenului în suprafață de 53.668 m2. 

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. 2741/21.06.2017 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind trecerea suprafeței de 

teren de 53.668 m2 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 suprafeței de 

teren de 53.668 m2 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 art. 9 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind 

bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare[„Trecerea unui bun 

din domeniul public al judeţului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale de 

pe raza teritorială a judeţului respectiv se face la cererea consiliului local, prin hotărâre a 

consiliului judeţean, declarându-se din bun de interes public judeţean în bun de interes 

public local”], 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”. 

     Proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale, iar ședinţa 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./20.06.2017 


