
 

 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
 din __________________ 2018 

 

privind: completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 268 din 19 decembrie 2017 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și declanșarea procedurii de 
expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate 
publică de interes județean „Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului 
Galați” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi – Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2955/12.03.2018 

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 de buget – finanţe, 
strategii, studii şi prognoză economico – socială, al Comisiei nr. 2 pentru promovarea 
programelor integrate de dezvoltare partenerialã localã, judeteanã, regionalã şi europeanã, al 
Comisiei de specialitate nr. 5 juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională și al Comisiei nr. 6 de 
analizã privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrãri publice şi de refacere 
a monumentelor istorice şi de arhitecturã ale Consiliului Judeţean Galaţi;  

Având în vedere adresa de solicitare clarificare transmisă de Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Vest Cluj și înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 2955/09.03.2018; 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a, alin. (2), art. 5 alin. (1) şi alin. (3) , 
precum şi ale art. 7 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 
publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere art. 4 alin. (1) şi (2) şi art. 5 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice de 
aplicare a Legii 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară 
realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 53/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 91 alin. (5) lit. a pct. 12 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. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Județean Galaţi nr. 268 din 19 
decembrie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și declanșarea procedurii de 
expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică 
de interes județean „Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați” după 
cum urmează: După Art. 9 se introduce un articol nou, 91, care va avea următorul cuprins:  

„Art.91.  La momentul recepției lucrărilor implementate prin proiectul finanțat prin POR 
2014-2020, întregul traseu va fi funcțional, în stare bună, în integritatea sa, asigurându-se 
conectarea la rețeaua TEN- T”. 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Local Galaţi. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

 
 
 

Adumitroaei Florentina                                                                                                                                                         Director executiv 
12.03.2018                                                                                                                                                                Camelia Epure 

 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 2955/12.03.2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați 
nr. 268 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și 
declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe 

amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Extindere și 
modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați” 

Proiectul „Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați” a fost 
depus in vederea finanțării în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa 
Prioritară 6: Îmbunătățirea Infrastructurii Rutiere de importanță regională, Apel dedicat 
sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării a 
Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării în cursul lunii decembrie 2018. 
Proiectul vizează lucrările de reabilitare a sistemului rutier, a dispozitivelor de preluare a 
apelor pluviale, lucrări aferente podeţelor aflate pe traseul drumului, realizarea de piste 
pentru biciclişti, lucrări de siguranţa circulaţiei (semnalizarea rutieră, inclusiv amenajarea 
trecerilor de pietoni cu indicatoare cu dispozitive de iluminat cu leduri alimentate prin 
intermediul panourilor fotovoltaice) pe drumul judeţean DJ 251M și execuția unui viaduct 
tip Hobanat. 

Proiectul se află în faza de verificare a a conformității administrative și eligibilității, în 
acest sens, în data de 9 martie 2018, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest a 
transmis o clarificare prin care se solicită aprobarea prin Hotărârea Consiliului Județean 
a cerinței privind asigurarea „ tronsonului funcțional a întregului drum județean propus 
pentru extindere și modernizare după recepția lucrărilor”. 

Având în vedere faptul că termenul limită de raspuns la solicitarea de clarificare este 
de 16 martie 2018 și faptul ca transmiterea răspunsului la solicitarea de clarificare nr. 
2955 din data de 09.03.2018 reprezintă ultima etapă de verificare a condițiilor de 
conformitate și eligibilitate înainte de demararea procedurilor de evaluare tehnică și 
financiară, propunem aprobarea proiectului de hotarâre în forma prezentată în termenul 
limită comunicat de reprezentanții finanțatorului. 

Menționăm faptul că lipsa Hotărârii Consiliului Județean de completare a Hotărârii 
Consiliului Județean Galați nr. 268 din fata de 19 decembrie 2017 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor 
proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes 
județean „Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați”, conduce 
automat la respingerea proiectului propus pentru finanțare. 

Solicităm avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget – finanţe, strategii, studii şi 
prognoză economico – socială, al Comisiei nr. 2 pentru promovarea programelor 
integrate de dezvoltare partenerialã localã, judeteanã, regionalã şi europeanã, al 
Comisiei de specialitate nr. 5 juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională și al Comisiei nr. 6 de 
analizã privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrãri publice şi de 
refacere a monumentelor istorice şi de arhitecturã ale Consiliului Judeţean Galaţi 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

Adumitroaiei Florentina                                                                                                                                         Director Executiv- 
12.03.2018                                                                                                                                            Camelia Epure                                                 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate 

Nr. 2955/12.03.2018 

 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați 
nr. 268 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și 
declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe 

amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Extindere și 
modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați” 

 
Iniţiatorul, Președintele Consiliului Judeţean Galaţi – Costel Fotea, prezintă un 

proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și declanșarea 
procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul 
lucrării de utilitate publică de interes județean “Extindere și  modernizare variantă 
ocolitoare a municipiului Galați. 

Din punct de vedere legal, proiectul de hotărâre este întemeiat pe dispoziţiile: 
- Art. 2 alin. (1) lit. a, alin. (2), art. 5 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 

255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor 
obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, 
lucrările de modernizare de drumuri de interes județean sunt declarate de utilitate publică 
prin lege.  

- Având în vedere adresa de solicitare clarificare transmisă de Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest Cluj și înregistrată la Consiliul Județean Galați 
cu nr. 2955/09.03.2018; 

În vederea realizării lucrărilor de interes județean expropriatorul Județul Galați are 
obligaţia de a aproba prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice judeţene,  potrivit 
legii, “indicatorii tehnico-economici ai lucrărilor de interes naţional, judeţean şi 
local, pe baza documentaţiei tehnico-economice aferente, amplasamentul 
lucrărilor, conform variantei finale a studiului de prefezabilitate, respectiv a 
variantei finale a studiului de fezabilitate, după caz, sursa de finanţare, precum şi 
declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie 
coridorul de expropriere, a listei proprietarilor aşa cum rezultă din evidenţele 
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară sau ale unităţilor 
administrativ-teritoriale, sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de 
către expropriator pe baza unui raport de evaluare întocmit având în vedere 
expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici şi termenul în care 
acestea se virează într-un cont deschis pe numele expropriatorului la dispoziţia 
proprietarilor de imobile. Amplasamentul lucrării se aduce la cunoştinţa publică 
prin afişarea la sediul consiliului local respectiv, prin afişare pe pagina proprie de 
internet a expropriatorului şi va fi comunicat spre avizare şi recepţie Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Amplasamentul va fi materializat 
prin bornarea tuturor punctelor de coordonate care îl definesc pe acesta. 
Autorităţile administraţiei publice locale vor include coordonatele coridorului de 
expropriere în planurile urbanistice generale ale localităţilor. Actualizarea 
planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de 
urbanism poate fi finanţată şi de către expropriator.” 

- Art. 4 alin. (1) și (2) și art. 5 alin. (1) și (2) din Normele  metodologice de 
aplicare a Legii 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară 
realizării unor obiective de interes național, județean și local, aprobate prin H.G. nr. 
53/2011, cu modificările și completările ulterioare; 



 

- Art. 91 alin. (5) lit. a pct.12 și art. 97 din Legea administrației publice locale, 
cu modificările și completările ulterioare. 

 
În concluzie,  proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile de legalitate  și 

va fi supus dezbaterii şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adumitroaiei Florentina                                                                                                                                              Director Executiv 
12.03.2018  

                 Epure Camelia                              

Direcţia de Dezvoltare 
Regională  

Direcţia Economie şi 
Finanţe 

 
Arhitect Şef, 

Director Executiv, Director Executiv, Mărioara Dumitrescu 

Epure Camelia Stoica George  

   
 

Direcţia Patrimoniu 
 

Serviciul contencios şi 
probleme juridice 

 
Serviciul licitatii, 

monitorizare servicii 
comunitare de utilitate 

publica si UIP 
        Director Executiv,  Simion Paula Elena 

Constantin Cristea   


