
 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. ____ 

din ____________________  2018 
 

privind: modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 
230/06.11.2017 privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al 
municipiului Galați de trecerea unor suprafețe de teren aferente unui drum din 
domeniul public al municipiului Galați în domeniul public al judeţului Galaţi, pentru 
încadrarea acestora în categoria drumurilor de interes județean, cu modificările şi 
completările ulterioare 

Iniţiator: Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2088/12.02.2018 

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 Comisiilor de specialitate nr. 1 pentru 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 adresa Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene nr. 7831/23.01.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 
27161/01.02.2018; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 230/06.11.2017 privind 
aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unor 
suprafețe de teren aferente unui drum din domeniul public al municipiului Galați în 
domeniul public al judeţului Galaţi, pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor de 
interes județean, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi       
nr. 239/29.11.2017; 

Având în vedere prevederile art. 11 şi ale art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului 
nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (4) 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 f) 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.I. Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 230/06.11.2017 privind aprobarea 
solicitării adresate Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unor suprafețe de 
teren aferente unui drum din domeniul public al municipiului Galați în domeniul public al 
judeţului Galaţi, pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor de interes județean, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează: 

Articolul 2 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
 „Art.2. Se reîncadrează drumul prevăzut la articolul 1 alin. (1) din categoria 
funcțională drum de interes local în categoria funcțională drum de interes județean, cu 
codul de clasificare DJ 251M, având datele de identificare prevăzute în Anexele nr. 1 şi 2 
ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.” 
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 Art.II. (1) Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 230/06.11.2017 privind 
aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unor 
suprafețe de teren aferente unui drum din domeniul public al municipiului Galați în 
domeniul public al judeţului Galaţi, pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor de 
interes județean, cu modificările şi completările ulterioare, se renumerotează şi devine 
Anexa nr. 2. 
 (2) Se introduce o nouă Anexă, Anexa nr. 1, care va avea următorul cuprins: 
 
 Datele de identificare ale drumului judeţean DJ 251M (origine, traseu, lungime) 
 

Denumirea 
drumului 

Traseul drumului Poziţia kilometrică Lungime 
reală Origine Destinaţie 

 
 

DJ 251M 

Drum centură 

(intersecţie cu  E 87) - 

municipiul Galaţi - 

strada Macului 

(intersecţie cu Calea 

Prutului-E87) - 

municipiul Galaţi 

 
 

0 + 000 

 
 

10 + 890 

 
 

10,890 
km. 

 
 
 Art.III. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Local al municipiului Galați. 
 
 
  

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel FOTEA 
 

 

 

 

 

 
 

Contrasemnează  pentru  legalitate 
 Secretarul  Judeţului 
       Paul  Puşcaş 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dir. ex. adj./Eugenia Pufu/12.02.2018                                   Director executiv/Constantin Cristea 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 2088 din 12.02. 2018 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea şi completarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 230/06.11.2017 privind aprobarea solicitării 
adresate Consiliului Local al municipiului Galați de trecerea unor suprafețe de teren 
aferente unui drum din domeniul public al municipiului Galați în domeniul public al 

judeţului Galaţi, pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor de interes județean, 
cu modificările şi completările ulterioare 

 
 În vederea accesării surselor de finanțare prin Programul Operaţional  Regional 2014 – 
2020, axa prioritară 6, îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională,prin 
Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 230/06.11.2017 s-a aprobat trecerea unor suprafețe 
de teren aferente unui drum din domeniul public al municipiului Galați în domeniul public al 
judeţului Galaţi, pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor de interes județean. 
 Ulterior, Consiliului Judeţean Galaţi şi Instituţia Prefectului Galaţi au transmis către 
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Proiectul de 
Hotărâre a Guvernului privind modificarea anexei nr. 2.18 „Reţeaua de drumuri judeţene din 
judeţul Galaţi” la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii 
funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice. 
 În urma analizării Proiectului de Hotărâre a Guvernului mai sus menţionat, a notei de 
fundamentare, precum şi a documentaţiei aferente, Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene ne-a transmis, prin adresa nr. 7831/23.01.2018, o 
serie de propuneri de modificare şi/sau completare a proiectului propriu – zis. 
 Astfel, la punctul 3 din adresă se menţionează: „În anexa la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. 230/2017 sunt 13 poziţii, la fiecare dintre acestea fiind menţionată o 
porţiune de drum, cu traseu, poziţii de origine şi destinaţie, lungime etc. diferite faţă de celelalte, 
preluate conform art. 1 din hotărâre, fără a se menţiona datele de identificare (denumire, 
traseu, poziţii kilometrice – origine şi destinaţie, lungime reală) ale noului drum - DJ 
251M, astfel cum acestea sunt menţionate în proiectul de act normativ înaintat spre 
promovare.” 
 În consecinţă,pentru remedierea acestor deficienţe şi ţinând cont prevederile art. 12 alin. 

(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, a fost necesară iniţierea prezentului proiect de hotărâre de modificare 

şi completare a Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 230/06.11.2017 privind aprobarea 

solicitării adresate Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unor suprafețe de teren 

aferente unui drum din domeniul public al municipiului Galați în domeniul public al judeţului 

Galaţi, pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor de interes județean. 

Solicităm avizul 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 şi propunem aprobarea proiectului de hotărâre în 

forma prezentată. 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel FOTEA 

 

 
Dir. ex./Constantin Cristea 
Dir. ex. adj./Pufu Eugenia 
12.02.2018 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 2088/12.02.2018 
 
 

 RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea şi completarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 230/06.11.2017 privind aprobarea solicitării 
adresate Consiliului Local al municipiului Galați de trecerea unor suprafețe de teren 

aferente unui drum din domeniul public al municipiului Galați în domeniul public al judeţului 
Galaţi, pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor de interes județean, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 
 Prin expunerea de motive, iniţiatorul – Președintele Consiliului Județean Galați, 

domnul Costel Fotea propune spre adoptare proiectul de hotărâre privind modificarea şi 

completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 230/06.11.2017 privind aprobarea 

solicitării adresate Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unor suprafețe de 

teren aferente unui drum din domeniul public al municipiului Galați în domeniul public al 

judeţului Galaţi, pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor de interes județean, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 În vederea accesării surselor de finanțare prin Programul Operaţional  Regional 

2014 – 2020, axa prioritară 6, îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, 

prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 230/06.11.2017 s-a aprobat trecerea unor 

suprafețe de teren aferente unui drum din domeniul public al municipiului Galați în 

domeniul public al judeţului Galaţi, pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor de 

interes județean. 

 Ulterior, Consiliului Judeţean Galaţi şi Instituţia Prefectului Galaţi au transmis către 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Proiectul 

de Hotărâre a Guvernului privind modificarea anexei nr. 2.18 „Reţeaua de drumuri 

judeţene din judeţul Galaţi” la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea 

încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată 

deschise circulaţiei publice. 

 În urma analizării Proiectului de Hotărâre a Guvernului mai sus menţionat, a notei 

de fundamentare, precum şi a documentaţiei aferente, Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene ne-a transmis, prin adresa nr. 

7831/23.01.2018, o serie de propuneri de modificare şi/sau completare a proiectului 

propriu – zis. 

 Astfel, la punctul 3 din adresă se menţionează: „În anexa la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Galaţi nr. 230/2017 sunt 13 poziţii, la fiecare dintre acestea fiind menţionată o 

porţiune de drum, cu traseu, poziţii de origine şi destinaţie, lungime etc. diferite faţă de 

celelalte, preluate conform art. 1 din hotărâre, fără a se menţiona datele de identificare 

(denumire, traseu, poziţii kilometrice – origine şi destinaţie, lungime reală) ale 

noului drum - DJ 251M, astfel cum acestea sunt menţionate în proiectul de act 

normativ înaintat spre promovare.” 

 În consecinţă, pentru remedierea acestor deficienţe şi ţinând cont prevederile art. 

12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, a fost necesară iniţierea prezentului proiect de 

hotărâre de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 

230/06.11.2017 privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului 

Galați de trecere a unor suprafețe de teren aferente unui drum din domeniul public al 



municipiului Galați în domeniul public al judeţului Galaţi, pentru încadrarea acestora în 

categoria drumurilor de interes județean. 

Proiectul de hotărâre respectă prevederile art. 9 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 

privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, conform 

cărora [„Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale de pe 

raza teritorială a unui judeţ în domeniul public al judeţului respectiv se face la cererea 

consiliului judeţean, prin hotărâre a consiliului local, declarându-se din bun de interes 

public local în bun de interes public judeţean”], prevederile art. 11, alin. (1) şi ale art. 12 

alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare [„Drumurile de interes național, județene și comunale 

își păstrează categoria funcțională din care fac parte și sunt considerate continue și atunci 

când traversează localitățile, servind totodată și ca străzi urbane”, „Încadrarea unui drum 

din categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean în categoria funcţională a 

drumurilor de interes local sau invers se face prin hotărâre a consiliului judeţean, la 

propunerea autorităţii care urmează să îl preia în administrare”], precum şi prevederile art. 

91 alin. (1) lit. b), c) și f) [„Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale 

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

gestionarea patrimoniului judeţului; f) alte atribuţii prevăzute de lege”] 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 întrunește condițiile 

de legalitate.  
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