
 

HOTĂRÂREA NR. 2 

din 10 ianuarie 2018 
 

privind: modificarea şi completarea Anexelor nr. 1 şi 2 ale Hotărârii Consiliului 
Județean Galați nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului actualizat al 
bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi care aparţin domeniului public al 
judeţului Galaţi 
 

Iniţiator: Costel FOTEA – Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 667/08.01.2018 

 

Consiliul Judeţean  Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere raportul de avizare al 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; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 260/19.12.2017 privind 
însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi care 
aparţin domeniului public al judeţului Galaţi; 

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului 
public al județului Galați, precum şi al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Galați şi 
Hotărârea Guvernului nr. 847/29.11.2017 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la 
Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al județului Galați, 
precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Galați;   

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) şi ale art. 21 alin. (2) din Legea nr. 
213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 pentru aprobarea 
Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 
al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă modificarea şi completarea Anexei nr. 1 „Bunuri imobile înscrise în 
cartea funciară și care modifică inventarul domeniului public al judeţului Galaţi” a Hotărârii 
Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului actualizat al 
bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi care aparţin domeniului public al judeţului 
Galaţi, astfel: 

„— La poziția 48, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DJ 242A Bălăbănești – 
Berești – Gănești – DN 26  km.: 0+000 – 25+390”, coloana 3 va avea următorul cuprins: 
„Lungime totală – 25+390 km., lățime drum – 6 m., ampriză și zonă de siguranță – 16 m.”, 
coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „13.247.608,09”,  coloana 6  va  avea  următorul  
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cuprins: „nr. cadastral 100567, nr. cadastral 101020, nr. cadastral 100128, nr. cadastral 
100170, nr. cadastral 100127, nr. cadastral 100750, nr. cadastral 102503, nr. cadastral 
102507, nr. cadastral 101591, nr. cadastral 102512, nr. cadastral 103644, nr. cadastral 
103642, nr. cadastral 103643, nr. cadastral 102505 nr. cadastral 102509, nr. cadastral 
101590, nr. cadastral 102504”. 

 
Art.2. Se aprobă modificarea şi completarea Anexei nr. 2 „Listă bunuri imobile înscrise 

în cartea funciară şi care completează inventarul domeniului public al judeţului Galaţi” a 
Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului 
actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi care aparţin domeniului public al 
judeţului Galaţi, astfel: 

 

Poz. 
înreg. 

Cod 
 de  

clasificare 
Denumirea bunului Elemente de identificare 

Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz, al dării 
în folosinţă 

Valoarea de 
inventar 
— lei — 

Situaţia juridică 
actuală.  

Denumire act 
proprietate  

sau alte acte 
doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 

270 — Teren extravilan Orașul Târgu Bujor, județul Galați 
 — 9.200,00 m.p. (teren neproductiv, fostă păşune) — 
tarlaua nr. 134, parcela nr. 1457/2/1, lot 2 

2017 
 

127.328 Hotărârea 
Consiliului 

Judeţean Galaţi 
nr. 

173/24.08.2017 
Hotărârea 

Consiliului Local 
al Oraşului 

Târgu Bujor nr. 
72/29.08.2017 
Nr. cadastral 

100968 

 

 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 
 

Costel  FOTEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                          Dir. ex./Constantin Cristea 

Dir. ex. adj./Eugenia Pufu 
1 ex./08.01.2018                       

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş 


