
 

 

HOTĂRÂREA Nr. 4 

din 29 ianuarie 2019 
 

privind: aprobarea trecerii din domeniul public al judeţului Galaţi în domeniul public al 
comunei Valea Mărului a unor terenuri în suprafață totală de 194.549 m2  

Iniţiator: Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 27461/18.01.2019 

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 Hotărârea nr. 18/26.01.2017 a Consiliului Local al comunei Valea 
Mărului privind solicitarea Consiliului Local al comunei Valea Mărului, județul Galați privind 
trecerea din domeniul public al judeţului Galaţi și administrarea Serviciului Public Județean 
de Administrarea Domeniului Public și Privat al județului Galați în domeniul public al comunei 
Valea Mărului a imobilului – teren în suprafață totală de 20,1 ha; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 178/24.09.2018 privind 
aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al comunei Valea Mărului, județul Galați de 
trecere a unor imobile (terenuri), situate în comuna Valea Mărului, județul Galați, din 
domeniul public al comunei Valea Mărului, județul Galați și din administrarea Consiliului Local 
al comunei Valea Mărului, județul Galați în domeniul public al județului Galați și în 
administrarea Consiliului Județean Galați; 

Având în vedere adresa nr. 4120/13.12.2018 a Serviciului Public Județean de 
Administrarea Domeniului Public și Privat al județului Galați, înregistrată la Consiliul Județean 
Galați cu nr. 27461/13.12.2018;  

Având în vedere prevederile art. 858 – 865 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil; 
Având în vedere prevederile art. 9, alin. (3) 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), d) şi e) 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 încetarea dreptului de administrare al Serviciului Public Județean de 
Administrarea Domeniului Public și Privat al județului Galați asupra terenului în suprafață 
totală de 201.000 m2, având datele de identificare cuprinse în Anexa 1 la prezenta hotărâre.   

Art.2. (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al judeţului Galaţi în domeniul public 
al comunei Valea Mărului a terenurilor în suprafață totală de 194.549 m2, având datele de 
identificare cuprinse în Anexa 2 la prezenta hotărâre. 

(2) Rămân în domeniul public al judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului 
Județean Galați terenurile în suprafață totală de 6.451 m2, având datele de identificare 
cuprinse în Anexa 3 la prezenta hotărâre. 

(3) Predarea-primirea terenurilor prevăzute la alin. (1) se va face pe bază de proces 
verbal în termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri. 
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Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Local al comunei Valea Mărului. 
 
 
 
           

P R E Ş E D I N T E , 

Costel FOTEA 

 

 
 

Contrasemnează  pentru  legalitate 
 Secretarul  Judeţului 
       Ionel Coca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                           Director executiv/ 
                                                                                               Constantin Cristea 
Nedelcu Costel/l1 ex/14.01.2019 
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ANEXA 1 

 

Date de identificare  
 

ale terenului în suprafață de 201.000 m2  asupra căruia încetează dreptul de administrare al 
Serviciului Public Județean de Administrarea Domeniului Public și Privat al județului Galați 

 

Suprafață teren 
extravilan comuna Valea Mărului, județul Galați 

Nr. 
crt. 

Nr. cadastral Suprafața (m2) 

1 11302 1.229 

2 11345 1.307 

3 11341 166 

4 11299 822 

5 11301 2.927 

6 11340 9.012 

7 11345 185.537 

 TOTAL 201.000 

 

ANEXA 2 
 

Date de identificare  
 

ale terenurilor în suprafață de 194.549 m2 care trec din domeniul public al judeţului Galaţi 
în domeniul public al comunei Valea Mărului 

  

Terenuri în suprafață de 194.549 m2 

extravilan comuna Valea Mărului, județul Galați 

Nr. 
crt. 

Nr. cadastral Suprafața (m2) 

1 11340 9.012 

2 11344 185.537 

 TOTAL 194.549 

 
 

ANEXA 3 
Date de identificare  

 
ale terenurilor în suprafață de 6.451 m2 care rămân în domeniul public al judeţului Galaţi și în 

administrarea Consiliului Județean Galați 
 

Terenuri în suprafață de 6.451 m2 

extravilan comuna Valea Mărului, județul Galați 

Nr. 
crt. 

Nr. cadastral Suprafața (m2) 

1 11302 1.229 

2 11345 1.307 

3 11341 166 

4 11299 822 

5 11301 2.927 

 TOTAL 6.451 

 


