
















































CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 28640/ 19.12.2017 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și 
declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe 

amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean “Extindere și  
modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați” 

 

Potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. 1 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, 
județean și local, cu modificările și completările ulterioare, lucrările de modernizare de 
drumuri de interes județean sunt declarate de utilitate publică prin lege. 

În acest sens, Județul Galați, în calitate de proprietar al variantei ocolitoare a 
municipiului Galați, își propune realizarea obiectivului de investiții “Extindere și 
modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați”, a cărui documentație tehnico-
economică a fost aprobată, potrivit dispozițiilor legale, prin hotărâre de consiliu județean. 

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. 

Clasificarea acestor sectoare ca drumuri județene va permite realizarea unor lucrări 
de reabilitare și modernizare cu respectarea normativului AN 600, varianta revizuită 2015, 
aferente unei artere rutiere principale de interes județean unde proporția traficului de 
tranzit (traficul de lungă distanță în raport cu zona de influență a teritoriului adiacent 
intersecției) de pe arterele de circulație este preponderentă. 

Acest proiect cu finanțare europeană are la bază importanța economică și socială a 
acestor tronsoane de drum pentru dezvoltarea întregii zone geografice și faptul că 
accesibilitatea rutieră a unor 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 este un deziderat de importanță județeană. 

În conformitate cu dispozițiile art. 5 alin. (1) din același text de lege, în vederea 
realizării lucrărilor de utilitate publică, expropriatorul – în speță Județul Galați, reprezentat 
prin Consiliul Județean Galați, are obligația de a aproba prin hotărâre, pe lângă 
documentația tehnico-economică, indicatorii tehnico-economici ai investiției și 
amplasamentul lucrărilor, conform variantei finale ai DALI, sursa de finanțare, declanșarea 
procedurii de expropriere, lista proprietarilor așa cum rezultă din evidențele Agenției 
Naționale de Cadastru și Publicitate, sumele individuale aferente despăgubirilor estimate 
de către expropriator și termenul în care acestea se virează într-un cont deschis pe 
numele expropriatorului la dispoziția proprietarilor de imobile. 

Sumele individuale necesare plății despăgubirilor aferente imobilelor expropriate au 
fost estimate prin Raportul de evaluare întocmit de SC Salina SRL, cu luarea în 
considerare a valorii de piață așa cum este definită de Standardele de Evaluare a 
Bunurilor 2017 impuse de ANEVAR la care s-a adaugat o valoare echivalenta pentru a 
acoperi costurile eventualelor daune materiale ce vor fi platite pe baza unor hotarari ale 
instantelor de judecata, acestea fiind în cuantum total de 12.762.400 lei. Elementele 
constitutive ale despagubirii sunt prezentate în raportul de expertiză anexat la prezentul 
proiect de hotărâre unde este specificat faptul că „s-a estimat tipul de valoare definit prin 
Legea 33/1994. Conform acestea legi, valoarea reala a bunurilor expropriate este parte a 
cuantumului  despagubirii : ”Despagubirea se compune din valoarea reala a imobilului si 
din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane indreptatite. La calcularea 



cuantumului despagubirilor, expertii, precum si instanta vor tine seama de pretul cu care 
se vind, in mod obisnuit, imobilele de acelasi fel in unitatea administrativ-teritoriala, la data 
intocmirii raportului de expertiza.”  

În conformitate cu prevederile art.7 din  Legea nr. 255/2010 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică, necesare realizării unor obiective de interes național, 
județean și local, cu modificările și completările ulterioare, aceste sume vor fi consemnate 
într-un cont bancar deschis pe numele Județului Galați la dispoziția proprietarilor de 
imobile, individualizate conform listei proprietarilor . 

Faţă de cele prezentate, propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici și 
declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe 
amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean “Extindere și  modernizare 
variantă ocolitoare a municipiului Galați”, conform proiectului de hotărâre anexat. 

Solicităm avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget – finanţe, strategii, studii şi 
prognoză economico – socială, al Comisiei nr. 2 pentru promovarea programelor integrate 
de dezvoltare partenerialã localã, judeteanã, regionalã şi europeanã, al Comisiei de 
specialitate nr. 5 juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională și al Comisiei nr. 6 de analizã 
privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrãri publice şi de refacere a 
monumentelor istorice şi de arhitecturã ale Consiliului Judeţean Galaţi 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Consilier juridic Nedelcu Alina/ 

18.12.2017 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și 
declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe 

amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean “Extindere și  
modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați” 

 
 

Iniţiatorul, Președintele Consiliului Judeţean Galaţi – Costel Fotea, prezintă un 
proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și declanșarea 
procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul 
lucrării de utilitate publică de interes județean “Extindere și  modernizare variantă 
ocolitoare a municipiului Galați. 

Din punct de vedere legal, proiectul de hotărâre este întemeiat pe dispoziţiile: 
- Art. 2 alin. (1) lit. a, alin. (2), art. 5 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 

255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor 
obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, 
lucrările de modernizare de drumuri de interes județean sunt declarate de utilitate publică 
prin lege. 

În vederea realizării lucrărilor de interes județean expropriatorul Județul Galați are 
obligaţia de a aproba prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice judeţene,  potrivit 
legii, “indicatorii tehnico-economici ai lucrărilor de interes naţional, judeţean şi 
local, pe baza documentaţiei tehnico-economice aferente, amplasamentul 
lucrărilor, conform variantei finale a studiului de prefezabilitate, respectiv a 
variantei finale a studiului de fezabilitate, după caz, sursa de finanţare, precum şi 
declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie 
coridorul de expropriere, a listei proprietarilor aşa cum rezultă din evidenţele 
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară sau ale unităţilor 
administrativ-teritoriale, sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de 
către expropriator pe baza unui raport de evaluare întocmit având în vedere 
expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici şi termenul în care 
acestea se virează într-un cont deschis pe numele expropriatorului la dispoziţia 
proprietarilor de imobile. Amplasamentul lucrării se aduce la cunoştinţa publică 
prin afişarea la sediul consiliului local respectiv, prin afişare pe pagina proprie de 
internet a expropriatorului şi va fi comunicat spre avizare şi recepţie Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Amplasamentul va fi materializat 
prin bornarea tuturor punctelor de coordonate care îl definesc pe acesta. 
Autorităţile administraţiei publice locale vor include coordonatele coridorului de 
expropriere în planurile urbanistice generale ale localităţilor. Actualizarea 
planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de 
urbanism poate fi finanţată şi de către expropriator.” 

- Art. 4 alin. (1) și (2) și art. 5 alin. (1) și (2) din Normele  metodologice 
de aplicare a Legii 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, aprobate prin 
H.G. nr. 53/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 91 alin. (5) lit. a pct.12 și art. 97 din Legea administrației publice locale, 
cu modificările și completările ulterioare. 

Comentariu [a1]: Nu se face trimitere 

si la Legea 33/1994 care este legea cadru in 

materie de exproprieri si pe baza careia se 

stabilesc elementele tipurilor de valori ale 

despagubirilor juste. Inclusiv raportul de 

expertiza trimite la prevederile acestei legi. 



 

În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile de legalitate  și 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Consilier juridic, 

Nedelcu Alina/ 18.12.2017 

Direcţia de Dezvoltare 
Regională  

Direcţia Economie şi 
Finanţe 

 
Arhitect Şef, 

Director Executiv, Director Executiv, Mărioara Dumitrescu 

Epure Camelia Stoica George  

   
 

Direcţia Patrimoniu 
 

Serviciul contencios şi 
probleme juridice 

 
Serviciul licitatii, 

monitorizare servicii 
comunitare de utilitate 

publica si UIP 
        Director Executiv,  Simion Paula Elena 

Constantin Cristea   


