
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. ______ 

din ____________________  2018 
 

 

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

Iniţiatori: Costel Fotea - Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:  3452/26.03.2018 

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 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 Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului 
public al județului Galați, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Galați 
și  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 Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017 privind 
însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară și care 
aparţin domeniului public al judeţului Galaţi; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 249/19.12.2017 privind 
însuşirea raportului de reevaluare a activelor fixe corporale de natura construcţiilor şi 
terenurilor aflate în domeniul public şi în domeniul privat al Judeţului Galaţi şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 16/26.01.2018 privind 
însușirea raportului de evaluare a activelor fixe de natura terenurilor aflate în domeniul 
public al județului Galați, precum și modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Județean Galați nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor 
imobile înscrise în cartea funciară și care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi; 

Având în vedere adresa nr. MDRAPFE/159194/22.01.2018 a Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, înregistrată la Consiliul Județean 
Galați cu nr. 28911/26.01.2018; 

Având în vedere adresa nr. MDRAPFE/159194/25.01.2018 a Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, înregistrată la Consiliul Județean 
Galați cu nr. 28911/1/30.01.2018;         

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; 
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          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; 

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 modifică și se înlocuiește Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Județean 
Galați nr. 260/19.12.2017 cu Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
             
           Art. 2. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017, se 
modifică și se completează astfel: 
 

- la poziția 266, coloana 6 va avea următorul cuprins: „O.G. nr. 43/1997, H.C.J. 
230/06.11.2017, H.C.J. 239/29.11.2017, H.C.L. 613/07.11.2017, H.C.L. 
615/27.11.2017 și H.C.J. nr. 260/19.12.2017 H.C.J. nr. 38/16.02.2018, Nr. 
cadastrale: 125627, 125724, 125735, 125723, 125730, 125726, 125736, 125617, 
125733, 125699, 125716, 125729, 125732, 125725, 125718, 125707, 125634, 
125631, 125703, 125714, 125705, 125734, 125728, 125731, 125737, 125712, 
125616, 125701, 125710, 125621, 125620, 125624, 125630, 125622, 125618, 
125619, 125626”. 

- la poziția nr. 267, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren intravilan”; coloana 
3 va avea următorul cuprins: „Loc. Galați, Jud. Galați, Micro 19, Parcare, Lot 1/1 – 
304,00 m.p. – teren neîmprejmuit; categoria de folosință: curți, construcții”; coloana 
5 va avea următorul cuprins: „171.314,00”;  coloana 6 va avea următorul cuprins: 
„H.C.J. nr. 172/24.08.2017, H.C.L. nr. 462/15.09.2017 H.C.J. nr. 260/19.12.2017, 
nr. cadastral 125264”. 

- la poziția nr. 268, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren intravilan”; coloana 
3 va avea următorul cuprins: „Loc. Galați, str. Brăilei nr. 177, Jud. Galați – 403,00 
m.p. – teren neîmprejmuit – terenul este grănițuit cu zid construcție pe laturile 8-9 și 
10-11-12-13 și pe celelalte laturi terenul nu este grănițuit; categoria de folosință: 
curți, construcții; coloana 5 va avea următorul cuprins: 227.104,00”; coloana 6 va 
avea următorul cuprins: „H.C.J. nr. 172/24.08.2017, H.C.L. nr. 462/15.09.2017 
H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. cadastral 125362”. 

- la poziția nr. 269, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Municipiul Tecuci, Județul 
Galați, tarla 73, parcela 270, 216.432,00 m.p., din care: 65.650 m.p. – teren 
neproductiv cu destinaţie intravilan, 146.350 m.p. – teren extravilan neproductiv şi 
4.432 m.p. - teren extravilan păşune”; coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.J. 
nr. 184/24.08.2017, H.C.L. nr. 186/31.08.2017 H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. 
cadastral 109656”.  

- la poziția 270, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Orașul Târgu Bujor, județul 
Galați – 9.200,00 m.p. (teren neproductiv, fostă pășune) – tarlaua nr. 134, parcela 
nr. 1457/2/1, lot 2”; coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.J. nr. 
173/24.08.2017, H.C.L. nr. 72/29.08.2017, H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. cadastral 
100968”. 

- la poziția 271, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Loc. Târgu Bujor, Cvartal 30, 
str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 97, Jud. Galați; Teren intravilan, suprafața 19.231 
m.p., situat în tarla 30, parcela 286; categoria de folosință: curți, construcții”; 
Construcții : C1 – suprafață construită la sol: 8 m.p., C2  – suprafață construită la 
sol: 525 m.p., C3 – suprafață construită la sol: 27 m.p., C4 – suprafață construită la 
sol: 273 m.p., C5 – suprafață construită la sol: 55 m.p., C6 – suprafață construită la 
sol: 140 m.p., C7 – suprafață construită la sol: 41 m.p., C8 – suprafață construită la 
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sol: 97 m.p., C9 – suprafață construită la sol: 338 m.p., C10 – suprafață construită 
la sol: 38 m.p., C11 – suprafață construită la sol: 56 m.p., C12 – suprafață 
construită la sol: 342 m.p., C13 – suprafață construită la sol: 526 m.p., C14 – 
suprafață construită la sol: 7 mp, C15 – suprafață construită la sol: 3 mp, C16 – 
suprafață construită la sol: 17 mp, C17 – suprafață construită la sol: 401 m.p.”, 
coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.600.309,93, din care 691.404,00 - teren”; 
coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.G. 866/2002, H.G. nr. 106/2012, H.C.J. 
429/23.12.2013, H.C.L. 71/13.12.2013, H.C.J. nr. 260/19.12.2017, Nr. cadastral 
100447”. 

- După poziţia 271 se introduce poziţia 272 cu următorul cuprins: 

Poz. 

înreg. 

Cod 

de 

clasificare 

Denumirea bunului Elemente de identificare 

Anul 

dobândirii 

sau, după 

caz, al dării 

în folosinţă 

Valoare de 

inventar 

- lei- 

Situaţia juridică 

actuală, Denumire 

act proprietate sau 

alte acte 

doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 

272 1.3.17.1. 

P102  DJ255  Independenţa – 

Piscu – Slobozia Conachi – 

Cuza Vodă – Pechea – Rediu 

– Fîrţăneşti – Măstăcani 

Loc. Fîrţăneşti, jud. Galaţi, 

DJ255 km 47+304 

Suprafaţă construită la sol: 259 mp 

Pod beton – Pârâu Radiciu – 

DJ255 km 47+304 

2009 1.775.321,50 

H.C.J. nr. 

260/19.12.2017 

Nr. cadastral 

102271-C1 

 
Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean 

Galați nr. 2/10.01.2018 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, Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 39/16.02.2018 privind modificarea 
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, cu modificările şi completările ulterioare, precum și prevederile art. 2 din 
Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 16/26.01.2018 își încetează aplicabilitatea.  

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel  FOTEA 
 

 
 

        
                                                                                              

                                                                                                                                                                
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                
  

 
Dir. ex. adj.: Eugenia Pufu    Director  Executiv :Constantin Cristea 
Nedelcu Costel//1 ex./23.03.2018

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş 
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ANEXA 

 
L I S T A 

 
Bunuri imobile înscrise în cartea funciară și care modifică inventarul  

domeniului public al judeţului Galaţi 
 

 
- la poziţia  23, coloana 3  va avea următorul cuprins: „Loc. Galaţi, str. Domnească nr. 

61, C1 – an construire: 1962; suprafaţă construită la sol: 601 mp; suprafaţă construită 
desfăşurată: 2404; Centru Cultural (D+P+1E+M); C2 – an construire: 1962; suprafaţă 
construită la sol: 356 mp; Sală Spectacol – (P) – nefinalizată – amprentă fundaţie; 
Teren intravilan 1288mp, categorie de folosinţă: curţi construcţii; Teren neînprejmuit; 
Terenul este împrejmuit astfel: la Nord: neîmprejmuit (pct. 1 - 2) şi construcţii (pct. 2 - 
7), la Est: neîmprejmuit, la Sud neîmprejmuit, la Vest: construcţie (pct. 25 – 1)”, 
coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.688.518,00 din care 898.680,00 – teren”, 
coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. cadastral 
126316”. 

- la poziția 24, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Loc. Galați, str. Brăilei nr. 177, 
judeţul Galaţi, C1 – clădire subterană cobaltoterapie, demisol, suprafaţa construită la sol  
938,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 938,00 m.p., construită în anul 2001, clădirea este 
realizată din B.A. și acoperită cu biută de pământ; C2 - clădire diagnostic tratament, 
subsol, demisol, parter și 3 etaje, suprafața construită 3.622,00 m.p., suprafața 
desfăşurată 21.732,00 m.p., construită în anul 1970, clădirea este realizată din B.A., 
acoperiș tip terasă hidroizolată cu pânză bituminoasă; C3 - clãdire U.P.U. – parter, 
suprafaţa construită 687,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 687,00 m.p., construită în anul 
2004, clădirea este din B.A., zidãrie din cãrãmidã, acoperiş tip terasă hidroizolatã cu 
pânzã bituminoasã; C4 - punct control acces – intrarea principalã, parter, suprafaţa 
construită 49,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 49,00 m.p., construită în anul 1970, 
clădirea este din B.A., zidărie din cãrãmidã, acoperiş tip terasã hidroizolatã cu pânzã 
bituminoasã; C5 - Pasaj de trecere (parter), suprafața construită 40,00 m.p., suprafața 
desfășurată 40,00 m.p., construită în anul 1970, clădirea este din zidărie de cărămidă, 
acoperiș tip terasă hidroizolată cu pânză bituminoasă; C6 - Clădire spital, subsol, 
demisol, parter și 9 etaje, suprafaţa construită 2.346,00 mp, suprafaţa desfăşurată 
28.152,00 m.p., construită în anul 1970, clădirea este din B.A., zidărie din cărămidă, 
acoperiș tip terasă hidroizolată cu pânză bituminoasă; C7 - magazin,  parter, suprafața 
construită 106,00 m.p., suprafața desfășurată 106,00 m.p., construită în anul 1987, 
clădirea este din B.A., zidărie din cărămidă, acoperită cu tablă ondulată; C8 - grup 
electrogen, parter, suprafaţa construită 16,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 16,00 m.p., 
construită în anul 2007, clădirea este zidărie din cãrãmidã, acoperită cu tablă ondulată; 
C9 - Amfiteatru (parter), suprafața construită 209,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 209,00 
m.p., construită în anul 1970, clădirea este din B.A., zidărie din cărămidă, acoperiș tip 
terasă hidroizolată cu pânză bituminoasă, tunel legătură; C10 - anexe grup 
gospodăresc, demisol + parter, suprafaţa construită 1.088,00 m.p., suprafaţa 
desfăşurată 2.176,00 m.p., construită în anul 1970, clădirea este din B.A. şi zidãrie din 
cãrãmidã, acoperiş tip terasă hidroizolatã cu pânzã bituminoasã; C11 - anexã acces 
beci, demisol, suprafaţa construită 30,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 30,00 m.p., 
construită în anul 1991, clădirea este din cadru de cornier şi ţevi, acoperitã cu tablã 
cutatã; C12 - magazie, parter, suprafaţa construită 399,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 
399,00 m.p., construită în anul 1992, clădirea este realizată din cadru de cornier şi ţevi 
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metalice și acoperitã cu tablã cutatã; C13 - birouri Serviciu tehnic, parter, suprafaţa 
construită 91,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 91,00 m.p., construită în anul 1970, 
clădirea este din B.A. şi zidãrie din cãrãmidã, acoperiş tip terasă hidroizolatã cu pânzã 
bituminoasã; C14 - centrală termică, parter, suprafaţa construită 702,00 m.p., suprafaţa 
desfăşurată 702,00 m.p., construită în anul 1970, clădirea este din B.A. şi zidãrie din 
cãrãmidã, acoperiş tip terasã hidroizolatã cu pânză bituminoasă; C15 – garaje, parter, 
suprafaţa construită 78,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 78,00 m.p., construită în anul 
1970, clădirea este din B.A. şi zidãrie din cãrãmidã, acoperiş tip terasă hidroizolatã cu 
pânzã bituminoasã; C16 – magazie, parter, suprafaţa construită 234,00 m.p., suprafaţa 
desfăşurată 234,00 m.p., construită în anul 1992, clădirea este realizată din cadru de 
cornier şi ţevi metalice, acoperitã cu tablã cutatã; C17 – atelier, parter, suprafaţa 
construită 59,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 59,00 m.p., construită în anul 1992, 
clădirea este realizată din cadru de cornier și țevi metalice, acoperită cu tablă cutată; 
C18 - serã, parter, suprafaţa construită 113,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 113,00 m.p., 
construită în anul 1970, clădirea este realizată din cadru de cornier şi ţevi metalice, 
acoperitã cu sticlã; C19 - magazie, parter, suprafaţa construită 57,00 m.p., suprafaţa 
desfăşurată 57,00 m.p., construită în anul 1992, clădirea este realizată din cadru de 
cornier și țevi metalice, acoperită cu tablă cutată; C20 - Stație reglare gaze, parter, 
suprafaţa construită 45,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 45,00 m.p., construită în anul 
1970, clădirea este din B.A. şi zidãrie din cãrãmidã, acoperiş tip terasă hidroizolatã cu 
pânzã bituminoasã; C21 - punct control acces, parter, suprafaţa construită 9,00 m.p., 
suprafaţa desfăşurată 9,00 m.p., construită în anul 1970, clădirea este din B.A. şi 
zidãrie din cãrãmidã, acoperiş tip terasã hidroizolatã cu pânză bituminoasă; C22 – 
Stocator O2, parter, suprafața construită 41,00 m.p., suprafața desfășurată 41,00 m.p., 
construită în anul 2000 și este realizată din tablă de oțel; C23 - Stație oxigen, parter, 
suprafaţa construită 102,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 102,00 m.p., construită în anul 
1970, clădirea este din B.A., zidãrie din cãrãmidã, acoperiş tip terasã hidroizolatã cu 
pânză bituminoasă; C24 - bloc locuințe Sãnãtatea – 38 de apartamente, parter + 4 
etaje, suprafaţa construită 288,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 1.440,00 m.p., construită 
în anul 1984, clădirea este din B.A., zidãrie din cãrãmidã, acoperiş tip terasã 
hidroizolatã cu pânză bituminoasă; C25 - bloc locuinţe Sãnãtatea – 60 apartamente, 
parter + 4 etaje, suprafaţa construitã 448,00 m.p., suprafaţa desfãşuratã 2.290,00 m.p., 
construită în anul 1981, clădirea este din B.A., zidãrie din cãrãmidã, acoperiş tip terasã 
hidroizolatã cu pânză bituminoasă; C26 - clãdire bazine acumulare, parter, suprafaţa 
construită 20,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 20,00 m.p., construită în anul 1970, 
clădirea este din B.A., acoperită cu biută de pãmânt; C27 – biserică, parter, suprafaţa 
construită 209,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 209,00 m.p., construită în anul 2000, 
clădirea este din B.A. și zidărie din cãrãmidã, acoperită cu tablă lisă; C28 – clopotniță, 
parter, suprafaţa construită 22,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 22,00 m.p., construită în 
anul 2002, clădirea este realizată din cadru de cornier și țevi metalice, acoperită cu 
tablă cutată; C29 – anexă, parter, suprafaţa construită 10,00 m.p., suprafaţa 
desfăşurată 10,00 m.p., construită în anul 2002, clădirea este realizată din cadru de 
cornier și țevi metalice, acoperită cu tablă cutată; C30 – anexă, parter, suprafaţa 
construită 37,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 37,00 m.p., construită în anul 2002, 
clădirea este realizată din cadru de cornier și țevi metalice, acoperită cu tablă cutată; 
C31 – anexă, parter, suprafaţa construită 15,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 15,00 m.p., 
construită în anul 2005, clădirea este realizată din cadru de cornier și țevi metalice, 
acoperită cu tablă cutată; C32 - grup electrogen, parter, suprafaţa construită 17,00 m.p., 
suprafaţa desfăşurată 17,00 m.p., construită în anul 1970, clădirea este din B.A. şi 
zidãrie din cãrãmidã, acoperiş tip terasă hidroizolatã cu pânzã bituminoasã; Teren 
intravilan 72.282,00 m.p. – teren împrejmuit, construcția C3 înscrisă în CF 125050-C3; 
Teren grănițuit astfel: la nord: gard panouri din beton, la est: gard panouri din beton, la 
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sud: gard panouri din beton (pct. 31-41) și negrănițuit (pct. 41-43), la vest: gard panouri 
din beton, categoria de folosință – curți, construcții, lot 2; Teren intravilan 40,00 m.p. – 
Loc. Galați, jud. Galați, Micro 19, parcare, lot 2, categoria de folosință – curți, 
construcții; Vecinătăţi: N - Str. Stadionului, S - Proprietate publică a municipiului Galați, 
V - Str. Brailei nr.177, E - Proprietate publică a municipiului Galați”; coloana 5 va avea 
următorul cuprins: „129.288.144,38 din care 53.441.564,11 - teren”; coloana 6 va avea 
următorul cuprins: „H.G. nr. 847/29.11.2017, H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. cadastral 
125050, nr. cadastral 125050-C3 și nr. cadastral 121578”; 

- 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 
cuprins: „H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. cadastral 100567, nr. cadastral 101020, nr. 
cadastral 100128, nr. cadastral 101021, 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 102514, nr. cadastral 102505 nr. cadastral 102506, nr. cadastral 102509, nr. 
cadastral 101590, nr. cadastral 102504”. 

- la poziția nr. 53, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DJ 251A Matca-Corod-Blînzi-
Drăgușeni-DN 24D  km: 0+000 – 32+000”, coloana 3 va avea următorul cuprins: 
„Suprafață – 253.054 mp, Lungime totală – 32,000 km, Lățime drum – 6 m, Ampriză și 
zonă de siguranță – 16 m”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.728.390,97”, 
coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. cadastral 103867, 
nr. cadastral 103868, nr. cadastral 104771, nr. cadastral 104795,nr. cadastral 104759, 
nr. cadastral 103866, nr. cadastral 103865, nr. cadastral 105150, nr. cadastral 105149, 
nr. cadastral 100980, nr. cadastral 100969, nr. cadastral 100973, nr. cadastral 100972, 
nr. cadastral 101324”. 

- la poziția nr. 59, coloana 5 va avea următorul cuprins: „40.992.900,50”, coloana 6 va 
avea următorul cuprins: „H.G. nr. 847/29.11.2017, H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. 
cadastral 104025, nr. cadastral 103330, nr. cadastral 102161, nr. cadastral 102162, nr. 
cadastral 102160, nr. cadastral 100632, nr. cadastral 100953, nr. cadastral 102398, nr. 
cadastral 101575, nr. cadastral 101574, nr. cadastral 101576, nr. cadastral 100865, nr. 
cadastral 100863, nr. cadastral 102222, nr. cadastral 102223, nr. cadastral 102221, nr. 
cadastral 100955, nr. cadastral 102149”. 

- la poziția 66, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum judeţean DJ 242C 
Bălăbănești (DN 24D) – Lungești – limită jud. Vaslui (km 6+241) – limită jud. Vaslui (km 
12+508) – Berești Meria (intersecție DC 36)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: 
„Lungime totală – 13,343 km, lățime drum – 5,50 m, ampriză și zonă de siguranță – 
15,50 m”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.170.264,00”, coloana 6 va avea 
următorul cuprins: „H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. cadastral 100741, nr. cadastral 
100742, nr. cadastral 102402, nr. cadastral 102403”. 

- la poziția 152, coloana 2 va avea următorul cuprins: „P59 DJ 251A Matca-Corod-
Blînzi-Drăgușeni-DN 24D”; coloana 3 va avea următorul cuprins: „Loc. Corod, jud. 
Galați, Cv136 stg. – Cv24 P278 dr. -  DJ251A, km 18+470, Suprafață construită la sol: 
171 mp”, POD BETON – P59 – DJ251A km 18+470; coloana 5 va avea următorul 
cuprins: „246.092,29”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.J. nr. 
260/19.12.2017, nr. cadastral 105220-C1”. 

- la poziția 153, coloana 2 va avea următorul cuprins: „P60 DJ 251A Matca-Corod-
Blînzi-Drăgușeni-DN 24D”; coloana 3 va avea următorul cuprins: „Loc. Nicopole, com. 
Drăguşeni, jud. Galați, DJ 251A, km 23+415 – Hr809, Suprafață construită la sol: 151 
mp, POD BETON – P60 – DJ251A km 23+415”; coloana 5 va avea următorul cuprins: 
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„173.712,20”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. 
cadastral 101731-C1”. 

- la poziția 154, coloana 2 va avea următorul cuprins: „P61 DJ 251A Matca-Corod-
Blînzi-Drăgușeni-DN 24D”; coloana 3 va avea următorul cuprins: „Loc. Fundeanu, com. 
Drăguşeni, jud. Galați, DJ 251A, km 24+914 – Pr4, Suprafață construită la sol: 154 mp, 
POD BETON – P61 – DJ 251A km 24+914”; coloana 5 va avea următorul cuprins: 
„231.616,26”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.J. nr. 260/19.12.2017,             
nr. cadastral 101732-C1”. 

- la poziția 155, coloana 2 va avea următorul cuprins: „P62 DJ 251A Matca-Corod-
Blînzi-Drăgușeni-DN 24D”; coloana 3 va avea următorul cuprins: „Loc. Drăgușeni, jud. 
Galați, DJ 251A, km 29+757 – Pr511, Suprafață construită la sol: 140 mp, POD BETON 
– P62 – DJ251A km 29+757”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „260.568,30”, 
coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. cadastral 101738-
C1”. 

- la poziţia 184, coloana 2 va avea următorul cuprins: „P91 DJ 255 Independenţa – 
Piscu – Slobozia Conachi – Cuza Vodă – Pechea – Rediu – Fîrţăneşti – Măstăcani”; 
coloana 3 va avea următorul cuprins: „Loc. Rediu, Jud. Galaţi, DJ 255 km 27+095 – 
Pr423, Suprafaţă construită la sol: 292 mp, POD BETON – P91 – DJ255 km 27+095; 
coloana 5 va avea următorul cuprins: „448.756,52”; coloana 6 va avea următorul 
cuprins: „H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. cadastral 102259-C1”. 

- la poziţia 187, coloana 2 va avea următorul cuprins: „P93 DJ 255 Independenţa – 
Piscu – Slobozia Conachi – Cuza Vodă – Pechea – Rediu – Fîrţăneşti – Măstăcani”; 
coloana 3 va avea următorul cuprins: „Loc. Rediu, Jud. Galaţi, DJ 255 km 28+700 – 
P1061, Suprafaţă construită la sol: 187 mp, POD BETON – P93 – DJ255 km 28+700; 
coloana 5 va avea următorul cuprins: „260.568,30”; coloana 6 va avea următorul 
cuprins: „H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. cadastral 102258-C1”. 

- la poziţia 190, coloana 2 va avea următorul cuprins: „P96 DJ 255 Independenţa – 
Piscu – Slobozia Conachi – Cuza Vodă – Pechea – Rediu – Fîrţăneşti – Măstăcani”; 
coloana 3 va avea următorul cuprins: „Loc. Cuca, Jud. Galaţi, DJ 255 km 33+600 – 
Hr160, Suprafaţă construită la sol: 181 mp, POD BETON – P96 – DJ255 km 33+600; 
coloana 5 va avea următorul cuprins: „246.092,29”; coloana 6 va avea următorul 
cuprins: „H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. cadastral 102836-C1”. 

- la poziţia 192, coloana 2 va avea următorul cuprins: „P99 DJ 255 Independenţa – 
Piscu – Slobozia Conachi – Cuza Vodă – Pechea – Rediu – Fîrţăneşti – Măstăcani”; 
coloana 3 va avea următorul cuprins: „Loc. Măstăcani, Jud. Galaţi, DJ 255 km 51+473 
– Hr213, Suprafaţă construită la sol: 341 mp, POD BETON – P99 – DJ255 km 51+473; 
coloana 5 va avea următorul cuprins: „448.756,52”; coloana 6 va avea următorul 
cuprins: „H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. cadastral 102111-C1”. 

- la poziţia 194, coloana 2 va avea următorul cuprins: „P1 DJ242C Bălăbănești (DN 
24D) – Lungești – limită jud. Vaslui (km 6+241) – limită jud. Vaslui (km 12+508) – 
Berești Meria (intersecție DC 36)”; coloana 3 va avea următorul cuprins: „Loc. 
Bălăbăneşti, Jud. Galaţi, P181, DJ 242C - km 3+871, Suprafaţă construită la sol: 258 
mp, POD BETON – P1 – DJ242C km 3+871; coloana 5 va avea următorul cuprins: 
„434.280,51”; coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. 
cadastral 101115-C1”.  

- la poziţia 196, coloana 2 va avea următorul cuprins: „P3 DJ242C Bălăbănești (DN 
24D) – Lungești – limită jud. Vaslui (km 6+241) – limită jud. Vaslui (km 12+508) – 
Berești Meria (intersecție DC 36)”; coloana 3 va avea următorul cuprins: „Loc. Bereşti - 
Meria, Jud. Galaţi, Hr22, DJ 242C - km 13+035, Suprafaţă construită la sol: 227 mp, 
POD BETON – P3 – DJ242C km 13+035; coloana 5 va avea următorul cuprins: 
„361.900,42”; coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.J. nr. 260/19.12.2017,  nr. 
cadastral 102588-C1”.  
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- la poziţia 224, coloana 2 va avea următorul cuprins: „P98 DJ 255 Independenţa – 
Piscu – Slobozia Conachi – Cuza Vodă – Pechea – Rediu – Fîrţăneşti – Măstăcani”; 
coloana 3 va avea următorul cuprins: „Loc. Fârţăneşti, Jud. Galaţi, DJ 255 km 46+480 
– Pr1959, Suprafaţă construită la sol: 618 mp, POD BETON – P98 – DJ255 km 46+480; 
coloana 5 va avea următorul cuprins: „883.037,02”; coloana 6 va avea următorul 
cuprins: „H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. cadastral 102270-C1”. 

- la poziția 249, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Unitatea medico-socială 
Gănești”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Loc. Gănești, jud. Galați, Cvartal 22, P 
278/2, 279/1, 280, 286, 287, 288, 289, 290, 291/1, 291/2, 298, 299, 300, 301, 302, 304, 
304/2, 305, 306/2, 309/1; C1 – construcție anexă (casă portar) - suprafață construită la 
sol: 28 mp; este realizată din cărămidă în anul 1969, nu deține lift și nici certificat de 
performanță energetică; C2 – construcție locuință (locuință medic) - suprafață construită 
la sol: 132 mp; este realizată din cărămidă în anul 1978, nu deține lift și nici certificat de 
performanță energetică; C3 – construcție C.A.S. (pavilion 2 modernizat)  - suprafață 
construită la sol: 363 mp; este realizată din cărămidă în anul 1910 și modernizat în anul 
2000, are etaj, nu deține lift și nici certificat de performanță energetică; C4 – construcție  
C.A.S. (pavilion central) - suprafață construită la sol: 932 mp; este realizată din 
cărămidă în anul 1910, are etaj (partial), nu deține lift și nici certificat de performanță 
energetică; C5 – construcție anexă (magazie alimente) - suprafață construită la sol: 60 
mp; este realizată din cărămidă în anul 1968, nu deține lift și nici certificat de 
performanță energetică; C6 – construcție anexă (morga) - suprafață construită la sol: 21 
mp; este realizată din cărămidă în anul 1988, nu deține lift și nici certificat de 
performanță energetică; C7 – construcție anexă (magazie lemne)  - suprafață construită 
la sol: 40 mp; este realizată din paiantă în anul 1910, nu deține lift și nici certificat de 
performanță energetică; C8 – construcție anexă (grajd animale) - suprafață construită la 
sol: 159 mp; este realizată din paiantă în anul 1910, nu deține lift și nici certificat de 
performanță energetică; C9 – construcție C.I.E. (depozit carburanți) - suprafață 
construită la sol: 19 mp; este realizată din cărămidă în anul 1970, nu deține lift și nici 
certificat de performanță energetică; C10 – construcție anexă (garaj auto) - suprafață 
construită la sol: 151 mp; este realizată din cărămidă în anul 1957, nu deține lift și nici 
certificat de performanță energetică; C11 – construcție anexă (spălătorie) - suprafață 
construită la sol: 256 mp; este realizată din cărămidă în anul 1910, nu deține lift și nici 
certificat de performanță energetică; C12 – construcție C.I.E. (pavilion 1) - suprafață 
construită la sol: 157 mp; este realizată din cărămidă în anul 1910, nu deține lift și nici 
certificat de performanță energetică; C13 – construcție C.I.E. (stație clorinare) - 
suprafață construită la sol: 24 mp; este realizată din cărămidă în anul 1978, nu deține lift 
și nici certificat de performanță energetică; C14 – construcție C.A.S. (birouri) - suprafață 
construită la sol: 70 mp; este realizată din cărămidă în anul 1969, nu deține lift și nici 
certificat de performanță energetică; C15 – construcție (casă de apă) - suprafață 
construită la sol: 11 mp; este realizată din cărămidă în anul 1976, nu deține lift și nici 
certificat de performanță energetică; C16 – construcție locuință - suprafață construită la 
sol: 125 mp; suprafață construită desfășurată: 125 mp; C17 – construcție anexă - 
suprafață construită la sol: 46 mp; suprafață construită desfășurată: 46 mp; C18 – 
construcție anexă - suprafață construită la sol: 15 mp; suprafață construită desfășurată: 
15 mp; C19 – construcție anexă - suprafață construită la sol: 2 mp; suprafață construită 
desfășurată: 2 mp; Teren intravilan - suprafața 51.710 mp, din care: 28.038 m.p.- 
categoria de folosință: arabil; 2.833 m.p. – categoria de folosință – vie; 1.513 m.p. – 
categoria de folosință – livadă; 2.816 m.p. – categoria de folosință – pășune,;16.510 
m.p. – categoria de folosință – curți, construcții”; coloana 5 va avea următorul cuprins: 
„5.702.986,18 din care 494.582,00 - teren”, coloana 6 va avea următorul cuprins: 
„H.C.J. nr. 385/14.11.2003, H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. cadastral 102658”. 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 3452din 26.03.2018 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului actualizat 

al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară și care aparţin domeniului public al 
judeţului Galaţi 

 
 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 a fost atestat domeniul public al 

judeţului Galați, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galați. 

Anexa 1 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Galați” a 

hotărârii în cauză a fost ulterior modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 

847/29.11.2017. 

În vederea accesării de fonduri pe diverse programe și linii de finanțare se 

impun modificarea și completarea inventarului actualizat al bunurilor ce aparțin 

domeniului public al județului Galați, pentru care există intabulări efectuate. 

 Realizarea documentațiilor cadastrale și intabularea dreptului de proprietate 

publică asupra unor imobile în registrul de carte funciară, conform prevederilor Legii 

nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, a condus la adoptarea, de către 

Consiliul Județean Galați, a unei noi hotărâri privind însuşirea inventarului actualizat al 

bunurilor imobile înscrise în cartea funciară și care aparţin domeniului public al 

judeţului Galaţi, Hotărârea nr. 260/19.12.2017. 

 Dat fiind faptul că întocmirea documentațiilor cadastrale și operațiunile de 

intabulare a dreptului de proprietate nu se pot efectua simultan pentru toate bunurile 

ce aparțin domeniului public al județului Galați, necesitând timp și surse financiare, 

acestea se realizează treptat, în funcție de priorități. 

 Astfel, de la adoptarea Hotărârii nr. 260/19.12.2017 și până în prezent, au mai 

fost înscrise în cartea funciară dreptul de proprietate al județului Galați asupra 

drumului judeţean DJ 242C, precum și  asupra podurilor evidențiate în Anexa 1 a HG 

nr. 562/2002 la pozițiile nr. 153, 154, 155, 184, 187, 190, 192, 194, 196, şi 224. 

Totodată, în urma adoptării Hotărârii nr. 260/19.12.2017, a fost transmis 

Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, spre 

însușire și promovare, proiectul de Hotărâre a Guvernului 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. 

Analizând proiectul transmis, Direcția Generală Administrație Publică, prin 

Serviciul atestarea domeniului public al unităților administrativ-teritoriale, a formulat 

observații referitoare la următoarele aspecte: concordanța elementelor de identificare 

ale bunurilor cu cele din extrasele de carte funciară; ordonarea numerică a 

construcțiilor de la spitalul județean și specificarea anului construirii; mențiuni asupra 

categoriei de folosință a terenurilor etc..  

Mai trebuie menționat faptul că, prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 

249/19.12.2017 privind însuşirea raportului de reevaluare a activelor fixe corporale de 

natura construcţiilor şi terenurilor aflate în domeniul public şi în domeniul privat al 

Judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi și Hotărârea Consiliului 

Județean Galați nr. 16/26.01.2018 privind însușirea raportului de evaluare a activelor 

fixe de natura terenurilor aflate în domeniul public al județului Galați, precum și 

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017 

privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară 

și care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi au fost actualizate valorile de 

inventar ale bunurilor în cauză. 

În consecință, ținând cont de toate aspectele prezentate, propunem modificarea 

Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului 

actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară și care aparţin domeniului 

public al judeţului Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare. 

Faţă de cele menţionate, solicit raportul de avizare al Comisiei de specialitate 

nr. 1 de 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 și de refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură, 

precum şi supunerea spre dezbatere ședinței în plen a Consiliului Judeţean Galaţi a 

proiectului de hotărâre anexat. 

  
P R E Ş E D I N T E, 

 

Costel FOTEA 
 
 

          
  

Director  Executiv :Constantin Cristea 
Dir. ex. adj.: Eugenia Pufu 
Nedelcu Costel//1 ex./23.03.2018 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 3452/26.03.2018 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului actualizat 

al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară și care aparţin domeniului public al 
judeţului Galaţi 

 
 

 
 

Prin expunerea de motive, iniţiatorul – COSTEL FOTEA, preşedintele Consiliului 
Judeţean Galaţi, propune spre adoptare proiectul de hotărâre privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului 
actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară și care aparţin domeniului 
public al judeţului Galaţi. 

Domeniul public al judeţului Galați, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din judeţul Galați a fost atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 562/2002. 
Anexa 1 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Galați” a 
hotărârii în cauză a fost ulterior modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 
847/29.11.2017. 
 Realizarea documentațiilor cadastrale și intabularea dreptului de proprietate 
publică asupra unor imobile în registrul de carte funciară, conform prevederilor Legii nr. 
7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, a condus la adoptarea, de către 
Consiliul Județean Galați, a unei noi hotărâri privind însuşirea inventarului actualizat al 
bunurilor imobile înscrise în cartea funciară și care aparţin domeniului public al judeţului 
Galaţi, Hotărârea nr. 260/19.12.2017. 
 Dat fiind faptul că întocmirea documentațiilor cadastrale și operațiunile de 
intabulare a dreptului de proprietate nu se pot efectua simultan pentru toate bunurile ce 
aparțin domeniului public al județului Galați, necesitând timp și surse financiare, acestea 
se realizează treptat, în funcție de priorități. 
 Astfel, de la adoptarea Hotărârii nr. 260/19.12.2017 și până în prezent, au mai 
fost înscrise în cartea funciară dreptul de proprietate al județului Galați asupra drumului 
judeţean DJ 242C, precum și  asupra podurilor evidențiate în Anexa 1 a HG nr. 
562/2002 la pozițiile nr. 153, 154, 155, 184, 187, 190, 192, 194, 196, şi 224. 

Totodată, în urma adoptării Hotărârii nr. 260/19.12.2017, a fost transmis 
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, spre 
însușire și promovare, proiectul de Hotărâre a Guvernului 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. 

Analizând proiectul transmis, Direcția Generală Administrație Publică, prin 
Serviciul atestarea domeniului public al unităților administrativ-teritoriale, a formulat 
observații referitoare la următoarele aspecte: concordanța elementelor de identificare 
ale bunurilor cu cele din extrasele de carte funciară; ordonarea numerică a construcțiilor 
de la spitalul județean și specificarea anului construirii; mențiuni asupra categoriei de 
folosință a terenurilor etc..  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 249/19.12.2017 privind însuşirea 
raportului de reevaluare a activelor fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor 
aflate în domeniul public şi în domeniul privat al Judeţului Galaţi şi în administrarea 



Consiliului Judeţean Galaţi și Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 16/26.01.2018 
privind însușirea raportului de evaluare a activelor fixe de natura terenurilor aflate în 
domeniul public al județului Galați, precum și modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului actualizat 
al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară și care aparţin domeniului public al 
judeţului Galaţi au fost actualizate valorile de inventar ale bunurilor în cauză. 

Proiectul de hotărâre respectă prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 
privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, conform 
cărora „Inventarele întocmite potrivit prevederilor alin. (1) se însușesc, după caz, de 
consiliile județene, de Consiliul General al Municipiului București sau de consiliile 
locale”, precum şi prevederile art. 91 alin. (1) lit. c)[„Consiliul judeţean îndeplineşte 
următoarele categorii principale de atribuţii: c)atribuţii privind gestionarea patrimoniului 
judeţului”] şi ale art.97 alin. (1) [„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”] din 
Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

În concluzie, proiectul de hotărâre astfel inițiat întrunește condițiile de legalitate și 
poate fi supus dezbaterii ședinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi. 
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