
 

HOTĂRÂREA NR. ______ 

din ____________________  2018 
 

privind: modificarea și completarea Anexei nr. 1 a 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: 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 și care 
aparţin domeniului public al judeţului 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 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 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 aprobă modificarea și 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 și 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 cuprins: „nr. 
cadastral 100567, nr. cadastral 101020, nr. cadastral 100128, nr. cadastral 100170,          
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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”;”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 
 

Costel  FOTEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                           Dir. ex./Constantin Cristea 

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

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 667 din 08.01. 2018 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea și completarea 
Anexei nr. 1 a 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. Hotărârea 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, pentru îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi selecţie (referitoare la 
proprietatea publică a infrastructurii) ale proiectelor, de la adoptarea Hotărârii nr. 
260/19.12.2017 și până în prezent, a mai fost înscris în cartea funciară dreptul de 
proprietate al județului Galați asupra drumului judeţean DJ 242A. 
 În consecință, propunem modificarea și completarea Anexei nr. 1 a 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. 
 

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 

                                                                              
 
 
 
 
 
 
 

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

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 667/ 08.01.2018 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea și 

completarea Anexei nr. 1 a 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 și 
completarea Anexei nr. 1 a 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, în urma înscrierii în cartea funciară a 
dreptului de proprietate al județului Galați asupra drumului judeţean DJ 242A, pentru 
îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi selecţie (referitoare la proprietatea publică a 
infrastructurii) ale proiectelor. 

Proiectul de hotărâre respectă prevederile art. 21 alin. (2), 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”] din 
Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 
ulterioare, 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. 
 
 

DIRECŢIA PATRIMONIU                                   DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                                                   Constantin Cristea 
 
 

DIRECŢIA ECONOMIE                                      DIRECTOR EXECUTIV, 
ŞI FINANŢE                                                            George Stoica 

 
 

DIRECŢIA DE DEZVOLTARE                             DIRECTOR EXECUTIV, 
REGIONALĂ                                                            Camelia Epure 

 
 
 

DIRECTIA ARHITECT ŞEF                                       ARHITECT ŞEF, 
                                                                               Mărioara Dumitrescu  
 
 

SERVICIUL CONTENCIOS ŞI                                  ȘEF SERVICIU, 
PROBLEME JURIDICE  

 


