
 

 

 

 

 
 

HOTĂRÂREA NR. ____ 

din ____________________ 2017 
 

privind: aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului al Tecuci pentru 
trecerea suprafeței de teren de 216.432 m

2
 din domeniul public al municipiului Tecuci în 

domeniul public al judeţului Galaţi și administrarea Consiliului Județean Galați 

Iniţiator:COSTEL FOTEA, Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi  

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7405/23.08.2017 

 Consiliul Judeţului Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
           Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate 
al Consiliului Judeţului Galaţi; 
           Având în vedere raportul de avizare al Comisiilor de specialitate nr. 1 pentru buget – 
finanţe, strategii, studii şi prognoză economico – socială, al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru 
asistență și protecție socială, învățământ, sănătate, cultură, activități științifice, sportive şi de 
agrement 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 Judeţului Galaţi; 

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. 91 alin. (1) lit. b), c) şi e) 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 solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Tecuci pentru 
trecerea din domeniul public al municipiului Tecuci în domeniul public al judeţului Galaţi și 
administrarea Consiliului Județean Galați a suprafeței de teren de 216.432 m

2
 pentru „Închidere 

depozit neconform Rateș-Tecuci, componentă a Sistemului de management integrat al 
deșeurilor în județul Galați” și „Stație de transfer și stație de compostare, componentă a 
Sistemului  integrat al deșeurilor în județul Galați”, conform anexei. 

 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica: Consiliului Local al municipiului Tecuci. 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel FOTEA 

 
Contrasemnează pentru legalitate                                                                                               
          Secretarul Judeţului                                                            
                Paul Puşcaş 

 

                          
                                                                                                             
Nedelcu Costel/1 ex./22.08.2017                                                                                                                                                                                                            Dir. Ex.: Cristea Constantin 
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Anexa 

Datele  de identificare 

 
ale terenului în suprafață de 216.432   m

2
 care trece din domeniul public al municipiului Tecuci 

în domeniul public al judeţului Galaţi și administrarea Consiliului Județean Galați pentru 
„Închidere depozit neconform Rateș-Tecuci, componentă a Sistemului de management integrat 

al deșeurilor în județul Galați” și „Stație de transfer și stație de compostare, componenta a 
Sistemului integrat al deșeurilor în județul Galați” 

 
- Terenul este situat în intravilanul municipiului Tecuci, T 73 
 

 



 

CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI 

Nr. 7405 din 23.08.2017 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea solicitării  

adresată Consiliului Local al municipiului Tecuci pentru trecerea din domeniul public al 
municipiului Tecuci în domeniul public al judeţului Galaţi și administrarea Consiliului 

Județean Galați a suprafeței de teren de 216.432  m2 
 

 

În vederea realizarii obiectivelor de investiții ”Închidere depozit neconform Rateș-Tecuci, 

componenta a Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Galati” si 

„Statie de transfer si statie de compostare, componenta a Sistemului  integrat al 

deseurilor in judetul Galati” este necesar terenul de 216.432  m2  ce aparține domeniului 

public al municipiului Tecuci. 

   

Consiliul Județului Galați solicită Consiliului Local al municipiului Tecuci trecerea din 

domeniul public al municipiului Tecuci în domeniul public al judeţului Galaţi și 

administrarea Consiliului Județean Galați a suprafeței de teren de 216.432  m2 pentru 

”Inchidere depozit neconform Rates-Tecuci, componenta a Sistemului de management 

integrat al deseurilor in judetul Galati” si „Statie de transfer si statie de compostare, 

componenta a Sistemului  integrat al deseurilor in judetul Galati”. 

 

Faţă de cele menţionate, solicităm raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 

pentru buget – finanţe, strategii, studii şi prognoza economico – socială, al Comisiei de 

specialitate nr. 4 pentru asistență și protecție socială, învățământ, sănătate, cultură, 

activități științifice, sportive şi de agrement 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 supunerea spre aprobare de către 

Consiliul Judeţului Galaţi a proiectului de hotărâre anexat. 

 

 
P R E Ş E D I N T E, 

 
Costel FOTEA 

                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                               

    
 
 



CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI 
Nr. 7405 /23.08.2017 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean  Galaţi privind solicitarea adresată 
Consiliului Local al municipiului Tecuci pentru trecerea din domeniul public al 

municipiului Tecuci în domeniul public al judeţului Galaţi și administrarea Consiliului 
Județean Galați a suprafeței de teren de 216.432   m2 

 
În vederea realizarii obiectivelor de investitii este necesar terenul de 216.432   m2 ce 
aparține domeniului public al municipiului Tecuci. 
 
 Prin expunerea de motive, iniţiatorul – Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, 
domnul Costel FOTEA - propune spre adoptare proiectul de hotărâre privind 
aprobarea solicitarii adresată Consiliului Local al municipiului Tecuci pentru trecerea 
din domeniul public al municipiului Tecuci în domeniul public al judeţului Galaţi și 
administrarea Consiliului Județean Galați a suprafeței de teren de 216.432  m2 pentru 
„Inchidere depozit neconform Rates-Tecuci, componenta a Sistemului de management 
integrat al deseurilor in judetul Galati” si „Statie de transfer si statie de compostare, 
componenta a Sistemului  integrat al deseurilor in judetul Galati”. 
   
Proiectul de hotărâre respectă prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, 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”. 
 
     În concluzie, considerăm că proiectul de hotărâre astfel inițiat îndeplineşte condiţiile legale 

și poate fi adoptat în şedinţa în plen a Consiliului Judeţean Galaţi în forma prezentă. 

 

 
 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                    DIRECTOR EXECUTIV, 

                                                                                   Constantin Cristea 
 

 
DIRECŢIA ECONOMIE                                      DIRECTOR EXECUTIV, 
ŞI FINANŢE                                                            George Stoica 

 
 

DIRECŢIA DE DEZVOLTARE                             DIRECTOR EXECUTIV, 
REGIONALĂ                                                        Camelia Epure 

 
 

DIRECŢIA ARHITECT ŞEF                                DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                                               Mărioara Dumitrescu     

 
 

SERVICIUL CONTENCIOS                                       ȘEF SERVICIU,               
   ŞI PROBLEME JURIDICE                                       Andrei MISURNOV 
 
                                                                                                           
             Nedelcu Costel/1 ex/22.08.2017                                                                                                                                 Director executiv: Constantin Cristea 


