
 

 

HOTĂRÂREA Nr. ____ 

din ____________________  2018 
 

privind: însușirea raportului de evaluare a activelor fixe de natura terenurilor aflate în 
domeniul public al judeţului Galaţi, precum şi modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017 privind însușirea inventarului actualizat al 
bunurilor imobile înscrise în cartea funciară și care aparțin domeniului public al județului 
Galați   

Iniţiator: Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1195/22.01.2018 

 

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 Comisiei de specialitate nr. 1 - buget - finanţe, 
strategii, studii şi prognoză economico-socială și 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; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 101/26.05.2017 privind 
reevaluarea activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în domeniul 
public și privat al Județului Galați; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017 privind 
însușirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară și care aparțin 
domeniului public al județului Galați; 

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 1195/18.01.2018, întocmit de I.P.F.A. Basov G. 
Elena, în baza Contractului de prestări servicii nr. 8920/05.10.2017; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi 
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 11 din Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 
3471/2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor 
fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile 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 însușește raportul de evaluare a activelor fixe de natura terenurilor aflate în 
domeniul public al judeţului Galaţi, cuprins în Anexa ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017 privind însușirea 
inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară și care aparțin domeniului 
public al județului Galați, Anexa nr. 2 „Bunuri imobile înscrise în cartea funciară și care 
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completează inventarul domeniului public al judeţului Galaţi”, se modifică și se completează 
astfel:  

- La poziția 267, coloana 5 va avea următorul cuprins: „171.314,00”; 
- La poziția 268, coloana 5 va avea următorul cuprins: „227.104,00”; 
- La poziția 271, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.199.605,70 din care 691.404,00 

– teren”.   
 
 
 
   

P R E Ş E D I N T E , 
 

      Costel FOTEA 

 

 

 
 

Contrasemnează  pentru  legalitate 
 Secretarul  Judeţului 
       Paul  Puşcaş 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                                                  Director executiv/ 
                                                                                                                                                                                  Cristea Constantin  
    
                                                                                                                                                     
 
 
 
 
Nedelcu Costel/1 ex/17.01.2018 
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ANEXA  
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 1195 /22.01.2018               

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind însușirea raportului de 
evaluare a activelor fixe de natura terenurilor aflate în domeniul public al judeţului 
Galaţi, precum şi modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați 

nr. 260/19.12.2017 privind însușirea inventarului actualizat al bunurilor imobile 
înscrise în cartea funciară și care aparțin domeniului public al județului Galați 

 
 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 101/26.05.2017 privind reevaluarea 

activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în domeniul public și 

privat al județului Galați a fost aprobată reevaluarea activelor fixe corporale de natura 

construcțiilor și terenurilor aflate în domeniul public și privat al județului Galați de către 

evaluatori autorizați, conform reglementărilor în vigoare. 

Având în vedere faptul că, la momentul întocmirii raportului de reevaluare a activelor 

fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în domeniul public și privat al 

județului Galați, nu existau informații privind valorile inițiale de inventar pentru terenurile de 

304 m2 și 403 m2 (preluate de la Primăria municipiului Galați – fără valoare de inventar, 

neexistentă la data preluării – în vederea realizării lucrării „Extindere, modernizare și 

dotare Unitate de Primiri Urgență – Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol 

Andrei” Galați), precum și pentru terenul aferent Spitalului Orășenesc Târgu Bujor, a fost 

necesară încheierea Contractului de prestări servicii nr. 8920/05.10.2017, în baza căruia 

P.F.A. Basov G. Elena a întocmit Raportul de evaluare nr. 1195/18.01.2018, stabilindu-se 

astfel valorile celor 3 terenuri. 

În consecință, am promovat prezentul proiect de hotărâre de consiliu județean în 

vederea însușirii raportului de evaluare și totodată de modificare și completare a Hotărârii 

Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017 privind însușirea inventarului actualizat al 

bunurilor imobile înscrise în cartea funciară și care aparțin domeniului public al județului 

Galați. 

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

buget - finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială și al Comisiei de 

specialitate nr. 6 de analiză privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, 

lucrări publice si de refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură. 

În baza considerentelor mai sus expuse, supun spre dezbatere şedinţei în plen a 

Consiliului Judeţean Galaţi  proiectul de hotărâre anexat. 

 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel FOTEA 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN  GALAŢI 
Nr. 1195/22.01.2018 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

  
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind însușirea raportului de 
evaluare a activelor fixe de natura terenurilor aflate în domeniul public al judeţului 
Galaţi, precum şi modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați 

nr. 260/19.12.2017 privind însușirea inventarului actualizat al bunurilor imobile 
înscrise în cartea funciară și care aparțin domeniului public al județului Galați 

 
 

     

Prin expunerea de motive, iniţiatorul – Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, 
domnul Costel Fotea, propune spre aprobare însușirea raportului de evaluare a activelor 
fixe de natura terenurilor aflate în domeniul public al judeţului Galaţi, precum şi 
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017 privind 
însușirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară și care 
aparțin domeniului public al județului Galați. 

 
Prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 101/26.05.2017 privind reevaluarea 

activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în domeniul public și 
privat al județului Galați a fost aprobată reevaluarea activelor fixe corporale de natura 
construcțiilor și terenurilor aflate în domeniul public și privat al județului Galați de către 
evaluatori autorizați, conform reglementărilor în vigoare. 

Având în vedere faptul că, la momentul întocmirii raportului de reevaluare a 
activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în domeniul public și 
privat al județului Galați, nu existau informații privind valorile inițiale de inventar pentru 
terenurile de 304 mp și 403 mp (preluate de la Primăria municipiului Galați – fără valoare 
de inventar, neexistentă la data preluării – în vederea realizării lucrării „Extindere, 
modernizare și dotare Unitate de Primiri Urgență – Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. 
Apostol Andrei” Galați), precum și pentru terenul aferent Spitalului Orășenesc Târgu Bujor, 
a fost necesară încheierea Contractului de prestări servicii nr. 8920/05.10.2017, în baza 
căruia P.F.A. Basov G. Elena a întocmit Raportul de evaluare nr. 1195/18.01.2018, 
stabilindu-se astfel valorile celor 3 terenuri. 

În consecință, s-a promovat prezentul proiect de hotărâre în vederea însușirii 
raportului de evaluare și totodată de modificare și completare a Hotărârii Consiliului 
Județean Galați nr. 260/19.12.2017 privind însușirea inventarului actualizat al bunurilor 
imobile înscrise în cartea funciară și care aparțin domeniului public al județului Galați. 

Proiectul de hotărâre are la bază: 
- prevederile O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate 

în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și 
prevederile O.M.E.F. nr. 3471/2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind 
reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu 
modificările și completările ulterioare, conform cărora „prin acțiunea de reevaluare a 
activelor fixe corporale existente în patrimoniul instituțiilor publice se realizează 
actualizarea valorii elementelor patrimoniale respective în situațiile financiare anuale ale 
anului în care s-a efectuat reevaluarea. Reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează 
cu scopul determinării valorii juste a acestora la data bilanțului, ținându-se seama de 



inflație, utilitatea bunului, starea acestuia și de prețul pieței, atunci când valoarea contabilă 
diferă semnificativ de valoarea justă”; 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c), art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit 
cărora „Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: (...) 
atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului”. (...) „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, proiectul de hotărâre astfel inițiat întrunește condițiile de legalitate și 
poate fi supus dezbaterii ședinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

 

 
 

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 ŞI                                    ŞEF SERVICIU, 
PROBLEME JURIDICE                                                      


