
 

 

HOTĂRÂREA NR. ____ 

din ____________________ 2018 
 

privind: trecerea terenului în suprafaţă de 4.600 m2, situat în municipiul Galaţi, Parc 
Rizer, str. Traian nr. 226 B, lot 2 aflat în domeniul public al judeţului Galaţi, din 
administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi în administrarea Consiliului 
Judeţean Galaţi   

Iniţiator: Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8074/06.08.2018 

 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 Judeţului Galaţi; 
           Având în vedere 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 şi de refacere a 
monumentelor istorice şi de arhitectură ale Consiliului Judeţului Galaţi; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 370/30.08.2013 privind 
trecerea din administrarea Consiliului Județului Galați în administrarea Consiliului Local al 
municipiului Galați, până la data începerii construcției la investiția Muzeul de Artă Vizuală 
Galați, a terenului în suprafaţă de 4.600 m2, situat în municipiul Galaţi, Parc Rizer, str. Traian 
nr. 226 B, lot 2 şi aflat în domeniul public al judeţului Galaţi; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 198/28.09.2017 privind 
aprobarea Acordului între Muzeul de Artă Vizuală Galaţi şi Judeţul Galaţi prin Consiliul 
Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „MUZEUL DE ARTĂ VIZUALĂ” Galaţi; 

Având în vedere Contractul de execuţie lucrări nr. 7458/17.07.2018 pentru obiectivul 
„MUZEUL DE ARTĂ VIZUALĂ” Galaţi, încheiat între Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean 
Galaţi şi SC MIDANNE GRUP Bucureşti; 

Având în vedere prevederile art. 867, art. 868 şi art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind 
Cod Civil, republicat; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), c) și d) 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. (1) Se aprobă trecerea terenului în suprafaţă de 4.600 m2, situat în municipiul 
Galaţi, Parc Rizer, str. Traian nr. 226 B, lot 2 aflat în domeniul public al judeţului Galaţi, din 
administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi în administrarea Consiliului Judeţean 
Galaţi.  

(2) Datele de identificare ale terenului sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

(3) Predarea-primirea terenului se va face pe bază de proces verbal în termen de 5 zile 
de la aprobarea prezentei hotărâri. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se va transmite Consiliului Local al municipiului Galaţi şi 
Muzeului  de Artă Vizuală Galaţi.  

 

P R E Ş E D I N T E , 

Costel FOTEA 
 

Contrasemnează  pentru  legalitate 
 Secretarul  Judeţului 
       Paul  Puşcaş 
                                                                              

                                                                                                                                                        Director executiv, 
Nedelcu Costel/1 ex/30.07.2018                                                                                                          Constantin Cristea 
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ANEXA 

 
Datele  de identificare 

 
ale terenului în suprafaţă de 4.600 m

2
 situat în  

municipiul Galaţi, Parc Rizer, str. Traian nr. 226 B, lot 2 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 8074 din 06.08.2018               

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind trecerea terenului în 
suprafaţă de 4.600 m2, situat în municipiul Galaţi, Parc Rizer, str. Traian nr. 226 B, 

lot 2 aflat în domeniul public al judeţului Galaţi, din administrarea Consiliului Local 
al municipiului Galaţi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi 

 
 

Datorită faptului că terenul de 4.600 m2 situat în municipiul Galați, Parc Rizer, str. 

Traian nr. 226 B, lot 2, pe care se va edifica viitoarea construcție a Muzeului de Artă 

Vizuală Galați, se află în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați, urmare a 

Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 370/30.08.2013, se impune, având în vedere 

finalizarea  procedurilor de achiziție publică pentru construcția noului sediu al muzeului 

de artă, preluarea terenului în administrarea Consiliului Județean Galați. 

Conform art. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 370/30.08.2013, 

„administrarea Consiliul Local al municipiului Galați asupra terenului de 4.600 m2 va 

înceta în momentul începerii investiției, în urma solicitării scrise din partea instituţiei 

noastre”. 

Amplasamentul pentru muzeul de artă gălățean – Parcul Rizer – este un cadru 

potrivit pentru acest proiect arhitectural remarcabil: va avea patru niveluri, o înălţime de 

21,5 metri şi o suprafaţă construită 4.600 de m2. Clădirea va avea o copertină lată de 15 

metri pentru ateliere de creaţie în aer liber şi lifturi pentru acces la etajele superioare. 

Noul sediu al Muzeului de Artă Vizuală din Galaţi va fi finalizat în 24 de luni de la 

emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Pentru această construcţie s-au prevăzut 72 

de locuri de parcare. 

În clădirea nouă ce se va edifica se vor amenaja săli de expunere, laboratoare 

pentru conservarea şi restaurarea obiectelor de artă, ateliere de lucru, depozite, un 

amfiteatru multimedia cu 185 de locuri şi o bibliotecă. Vom avea cel mai modern şi mai 

frumos spaţiu muzeal din România, aşa cum merită Muzeul de Artă Vizuală din Galaţi, 

primul muzeu de artă contemporană românească.  

Faţă de cele menţionate, solicit 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 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 
 
 
 
 
                                                                                                                                                          Director executiv, 
Nedelcu Costel/1 ex/30.07.2018                                                                                                                     Constantin Cristea 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN  GALAŢI                                                               Nr. 8074/06.08.2018 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind trecerea terenului în 

suprafaţă de 4.600 m2, situat în municipiul Galaţi, Parc Rizer, str. Traian nr. 226 B, lot 2 
aflat în domeniul public al judeţului Galaţi, din administrarea Consiliului Local al 

municipiului Galaţi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi 
 

Prin expunerea de motive, iniţiatorul – Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, domnul Costel 
Fotea propune spre aprobare proiectul de hotărâre privind trecerea terenului în suprafaţă de 4.600 
m2, situat în municipiul Galaţi, Parc Rizer, str. Traian nr. 226 B, lot 2 aflat în domeniul public al 
judeţului Galaţi, din administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi în administrarea Consiliului 
Judeţean Galaţi 

Datorită faptului că terenul de 4.600 m2 situat în municipiul Galați, Parc Rizer, str. Traian nr. 226 
B, lot 2, pe care se va edifica viitoarea construcție a Muzeului de Artă Vizuală Galați, se află în 
administrarea Consiliului Local al muncipiului Galați, urmare Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 
370/30.08.2013, se impune, având în vedere finalizarea  procedurilor de achiziție publică pentru 
construcția noului sediu al muzeului de artă, preluarea terenului în administrarea Consiliului 
Județean Galați. 

Conform art. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 370/30.08.2013, „administrarea 
Consiliul Local al municipiului Galați asupra terenului de 4.600 m2 va înceta în momentul începerii 
investiției, în urma solicitării scrise din partea instituţiei noastre”. 

Amplasamentul pentru muzeul de artă gălățean – Parcul Rizer – este un cadru potrivit pentru 
acest proiect arhitectural remarcabil: va avea patru niveluri, o înălţime de 21,5 metri şi o suprafaţă 
construită 4.600 de m2. Clădirea va avea o copertină lată de 15 metri pentru ateliere de creaţie în 
aer liber şi lifturi pentru acces la etajele superioare. Noul sediu al Muzeului de Artă Vizuală din 
Galaţi va fi finalizat în 24 de luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Pentru această 
construcţie s-au prevăzut 72 de locuri de parcare. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 
- prevederile art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările şi 
completările ulterioare [„Dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a Guvernului, a 
consiliului județean sau, după caz, a consiliului local”]; 
- prevederile art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările şi 
completările ulterioare [„Dreptul de administrare aparține regiilor autonome sau, după caz, 
autorităților administrației publice centrale sau locale și altor instituții publice de interes național, 
județean ori local”]; 
- prevederile art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările şi completările 
ulterioare [„Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate publică 
sau prin actul de revocare emis, în condiţiile legii, dacă interesul public o impune, de organul care l-
a constituit”]; 
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare [„Consiliul judeţean are atribuţii privind 
dezvoltarea economico-socială a judeţului”]; 
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare [„Consiliul judeţean are atribuții privind 
gestionarea patrimoniului judeţului”]; 
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare [„Consiliul judeţean are atribuții privind 
gestionarea serviciilor publice din subordine”]; 
- prevederile art. 97 alin. (1) din Legea nr. 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, proiectul de hotărâre astfel inițiat îndeplineşte condiţiile legale. 
 

Director executiv, 
Stoica George 

Director executiv, 
Cristea Constantin 

Director executiv, 
Epure Camelia 

 
Arhitect Şef, 

Dumitrescu Mărioara 
Serviciul contencios şi probleme juridice 

_____________ 
  

 


