
 

 

 

 

 
 

 

 

HOTĂRÂREA  Nr. _______ 

din __________________ 2017 

 

privind: delimitarea unui teren în suprafață de ~ 21,5 ha din Pădurea Gârboavele în 
vederea realizării unui Parc de Aventură     

Iniţiator : Costel Fotea – Președintele Consiliului Județean Galați  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3548/20.04.2017 

 

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, nr. 4  pentru asistenţă şi protecţie 
socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement 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 Anexa nr. 1 din Hotărârea de Guvern nr. 562/05.06.2002 privind 
atestarea domeniului public al județului Galați, precum și al municipiilor, orașelor și 
comunelor din județul Galați; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 468/29.05.2007 privind 
trecerea din administrarea Consiliului Județului Galați în administrarea Serviciului Public 
Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Galați a unor imobile 
(clădiri, terenuri și spații verzi); 

Având în vedere acordul S.P.J.A.D.P.P. Galați transmis prin adresa nr. 
1401/20.04.2017, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 3548/20.04.2017; 

Având în vedere Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) și c) 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 delimitarea unui teren în suprafață de ~ 21,5 ha din Pădurea 
Gârboavele în vederea realizării unui Parc de Aventură. 

(2) Datele de identificare ale terenului prevăzut la alin. (1) sunt cuprinse în anexa ce 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Serviciului Public Județean de Administrare 
a Domeniului Public și Privat al județului Galați. 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

       Costel Fotea 

Contrasemnează pentru legalitate: 
         Secretarul Judeţului, 
                Paul Puşcaş 
 

Nedelcu Costel/1 ex./18.04.2017                                                                                                                                                                                                   Dir. Ex.: Cristea Constantin 
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            Anexă 
 

Datele  de identificare 
 

ale terenului în suprafață de ~ 21,5 ha din Pădurea Gârboavele 
necesar realizării unui Parc de Aventură  

 
 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr.  3548 din 20.04.2017                 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind delimitarea   

unui teren în suprafață de ~ 21,5 ha din Pădurea Gârboavele  

în vederea realizării unui Parc de Aventură 

 

     Conceptul parcului de aventură se bazează pe integrarea activităților de recreere 

în natură, fără însă a perturba ecosistemul. 

     Parcul de aventură este o activitate sportivă și recreativă în aer liber, un mod 

foarte plăcut de a petrece timpul liber cu familia și cu prietenii. Un aspect foarte 

important în realizarea acestui tip de parc este acela al impactului asupra mediului. 

     Din acest punct de vedere, parcul de aventură este prin excelență un parc 

ecologic, care nu numai că nu distruge pădurea, ci are un efect benefic. Nu este 

necesară tăierea arborilor sau realizarea unor construcții extinse pentru realizarea 

parcului. Încadrarea parcului de aventură în mediul forestier este perfectă, atât din 

punct de vedere auditiv, cât și estetic-vizual, departe de poluările fonice și estetice 

produse de alte activități de relaxare specifice turismului. 

     Posibilitatea de a crea un pol de interes turistic care să atragă zeci de mii de 

turiști din toată țara, cu toate implicațiile benefice asupra turismului local și a 

comunității locale, fără distrugeri și influențe negative asupra mediului, este atu-ul 

principal al acestui proiect. 

     Membrii comunității locale vor avea o nouă locație de petrecere a timpului liber la 

aer curat, în mijlocul naturii. 

     Parcul va fi atât o ocazie unde unii pot scăpa de stresul cotidian, iar alții, în 

special copiii, își pot dezvolta aptitudinile fizice și psihice.        

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. 3548 /20.04.2017 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind delimitarea  

unui teren în suprafață de ~ 21,5 ha din Pădurea Gârboavele  

în vederea realizării unui Parc de Aventură 

 

 

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

Judeţean Galaţi propune spre adoptare proiectul de hotărâre privind delimitarea unui teren 

în suprafață de ~ 21,5 ha din Pădurea Gârboavele în vederea realizării unui Parc de 

Aventură. 

     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) şi c) [„Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de 

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

gestionarea patrimoniului judeţului”] 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./18.04.2017 


