
 
 

 

HOTĂRÂREA Nr. ____ 

din ____________________  2017 
 

privind: modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 
230/06.11.2017 privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului 
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  

Iniţiator: Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 27720/ 24.11.2017 

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 al Comisiilor de specialitate nr. 1 pentru 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 prevederile art. 11, ale art. 12 alin. (2) şi ale art. 22 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 9, alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), c) şi f) 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 aprobă modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean 
Galați nr. 230/06.11.2017 privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al 
municipiului 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, conform Anexei 1 ce face parte din prezenta 
hotărâre. 
 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Local al municipiului Galați. 
          

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel FOTEA 

 
 

 

Contrasemnează  pentru  legalitate 
 Secretarul  Judeţului 
       Paul  Puşcaş 
 
 
 

Nedelcu Costel/23.11.2017                                      Director executiv/Constantin Cristea 
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ANEXA 1 

Tabel cu suprafețele de teren ce modifică și completează Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 230/06.11.2017  
privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului 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 

 
Nr.  
crt. 

Adresa imobilului Suprafață 
 

1. Bulevardul George Coșbuc nr. 259 Lot 2/2  586 m.p. 

2. Bulevardul George Coșbuc nr. 259 Lot 1/2 40 m.p. 

3. Str. Drumul Viilor nr. 99 Lot 2 7.659 m.p. 

4. Str. Drumul Viilor, Cartier Aeroport – Talcioc Lot 2 1.622 m.p.  

5. Tarla 253/1 Lot 2/1/2 15.612 m.p.  

6. Tarla 253/1 Lot 2 9.155 m.p. 

7. Str. Emil Racoviță  Tronson 1 Lot 2 29 m.p. 

8. Str. Emil Racoviță Tronson 2 Lot 2 148 m.p.  

9. Str. Drumul Viilor  Tronson 2 Lot 2/2 221 m.p. 

10. Str. Drumul Viilor aferent Talcioc Lot 2 133 m.p.  

11. Bretea Drum de Centura  - DN2B 1.291 m.p. 

12. Str. Drumul de Centură , teren limitrof stație transformare 110KW Dunărea  76 m.p. 

13. Intersecție Str. Drumul de Centura cu Str. Oltului  283m.p. 

14. Intersecție Str. Drumul de centură cu Str. Combinatului  731 m.p. 

15. Intersecție 1  Str. Drumul de Centură cu Bulevardul Siderurgiștilor  127 m.p. 

16. Intersecție 2 Str. Drumul de Centură cu Bulevardul Siderurgiștilor  1.998 m.p. 

17. Intersecție Str. Nicolae Mantu cu Aleea Pictor Isser  330 m.p. 

18. Intersecție Str. Nicolae Mantu cu Str. Tecuci  313 m.p. 

19. Intersecție Str. Nicolae Mantu cu Str. Tecuci – zonă taluz  237 m.p. 

20. Intersecție Str. Nicolae Mantu cu Str. Panait Istrati  227 m.p.  

21. Intersecție Str. Drumul Viilor tronson 2 cu Str. Mihail Petrini Galatzi  656 m.p. 

22. Intersecție Str. Drumul Viilor tronson 2 cu Str. Ionel Fernic  638 m.p. 

23. Intersecție Str. Drumul Viilor tronson 2 cu Str. Traian Vuia  2.886 m.p. 

24. Intersecție Str. Drumul Viilor tronson 2 cu Str. Grigore Ventura  1.856 m.p. 

 Total : 46.854 m.p. 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr.27720 din 24.11. 2017 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
  

 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea și completarea 
Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 230/06.11.2017 privind aprobarea 

solicitării adresate Consiliului Local al municipiului 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 

 
 

 

     Consiliul Județean Galați are în curs de analiză și pregătire o serie de inițiative ce au 
menirea de a crea diferite facilități logistice și de infrastructură necesare unei dezvoltări 
adecvate din punct de vedere socio-economică a întregului județ Galați. 
     În urma acestui demers una din nevoile importante identificate este cea a asigurării 
conectivității zonelor economice importante ale municipiului Galați la principalele rute de 
transport de interes național și european. 
     În vederea viabilizării traficului pe centura ocolitoare a municipiului Galați, obiectiv de 
interes județean și regional, prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 230/06.11.2017 
s-a aprobat trecerea unor suprafețe de teren aferente unui drum de interes local din 
domeniul public al municipiului Galați şi din administrarea municipiului Galați în domeniul 
public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galați. 
     O inițiativă de asemenea complexitate presupune parcurgerea mai multor pași 
procedurali sau administrativi și ulterior, valorificarea unor oportunități de finanțare ce sunt 
accesibile în această perioadă de timp: Programul Operațional Regional 2014 – 2020 prin 
apelul de finanțare dedicat Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării.  
     Prin preluarea suprafețelor de teren respective se urmărește dezvoltarea întregii zone 
geografice și accesibilitatea rutieră la unele obiective precum Portul Galați, Zona Liberă, 
Parcul Industrial, viitorul Terminal multi-modal, unitățile productive din zona Filești – 
platforma Arcellor Mittal și cea a Șantierului Naval Damen Shipyard Galați, precum și 
punctul de trecere a frontierei Galați – Giurgiulești, deziderate de importanță județeană. 
     În prezent, transportul rutier de marfă traversează municipiul Galați, iar actualul drum de 
centură nu întrunește niciun parametru tehnic pentru a satisface cerințele de trafic existente 
și induse: capacitate portantă, elemente de siguranță rutieră, viteză medie de deplasare 
adecvată, număr de benzi de circulație adaptat la indicii de trafic înregistrați. 
     În urma măsurătorilor pentru întocmirea documentațiilor tehnice, sunt necesare, 
suplimentar și suprafețele adiacente intersecțiilor cu drumul județean cu codul de clasificare 
DJ 251M. 
     În acest sens, este necesară modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului 
Județean Galați nr. 230/06.11.2017 privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al 
municipiului 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. 
     Solicităm avizul 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 şi propunem aprobarea proiectului de 
hotărâre în forma prezentată. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA                                                                                                                                   



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr.  27720 / 24.11.2017 
 
 

 RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea și completarea 
Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 230/06.11.2017 privind aprobarea 

solicitării adresate Consiliului Local al municipiului 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 

 
 
 

Prin expunerea de motive, iniţiatorul – Președintele Consiliului Județean Galați, domnul 

Costel Fotea propune spre adoptare proiectul de hotărâre privind modificarea și 

completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 230/06.11.2017 privind 

aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului 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. 

În vederea viabilizării traficului pe centura ocolitoare a municipiului Galați, obiectiv de 

interes județean și regional, prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 230/06.11.2017 

s-a aprobat trecerea unor suprafețe de teren aferente unui drum de interes local din 

domeniul public al municipiului Galați şi din administrarea municipiului Galați în domeniul 

public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galați. 

     În urma măsurătorilor pentru întocmirea documentațiilor tehnice, sunt necesare, 

suplimentar și suprafețele adiacente intersecțiilor cu drumul județean cu codul de 

clasificare DJ 251M. 

     În acest sens, este necesară modificarea și completarea Anexei la Hotărârea 

Consiliului Județean Galați nr. 230/06.11.2017 privind aprobarea solicitării adresate 

Consiliului Local al municipiului 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. Anexa la H.C.J. nr. 

230/06.11.2017 se completează cu suprafața de teren de 46.854 mp.  

Conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, fac parte 

din domeniul public local al comunelor, orașelor și municipiilor doar drumurile comunale, 

vicinale și străzile, fără a se menționa variantele ocolitoare ce preiau traficul de tranzit de 

interes județean. 

 Proiectul de hotărâre respectă prevederile art. 9 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind 

bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora 

[„Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale de pe raza 

teritorială a unui judeţ în domeniul public al judeţului respectiv se face la cererea consiliului 

judeţean, prin hotărâre a consiliului local, declarându-se din bun de interes public local în 

bun de interes public judeţean”], prevederile art. 11, alin. (1), ale art. 12 alin. (2) și ale art. 

22 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare [„Drumurile de interes național, județene și comunale 

își păstrează categoria funcțională din care fac parte și sunt considerate continue și atunci 

când traversează localitățile, servind totodată și ca străzi urbane”, „Încadrarea unui drum 

din categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean în categoria funcţională a 



drumurilor de interes local sau invers se face prin hotărâre a consiliului judeţean, la 

propunerea autorităţii care urmează să îl preia în administrare”], precum şi prevederile art. 

91 alin. (1) lit. b), c) și f) [„Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale 

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

gestionarea patrimoniului judeţului; f) alte atribuţii prevăzute de lege”] 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”]. 

În concluzie, considerăm că proiectul de hotărâre astfel inițiat întrunește condițiile de 

legalitate.  
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