
 

 

HOTĂRÂREA Nr. ____ 

din ____________________  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 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 27461 din 18.01.2019              

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea trecerii 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 unor terenuri în suprafață totală de 194.549 m2 

 
 

Urmare a Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 117/29.10.2015 și a Hotărârii Consiliului 
Local al comunei Valea Mărului nr. 88/09.11.2015 privind trecerea unor suprafețe de teren din 
domeniul public al comunei Valea Mărului și administrarea Consiliului Local al comunei Valea 
Mărului în domeniul public al judeţului Galaţi, în vederea finalizării proiectului „Sistem de 
management integrat al deșeurilor în județul Galați”, s-a preluat în domeniul public al județului 
Galați suprafața de teren de 20,1 ha, pentru împădurire în vederea compensării fondului 
forestier, în echivalentul suprafeței de 5,3668 ha, aflată în municipiul Galați, necesară 
construirii Stației de tratare mecano-biologică cu recuperare de energie. 

Datorită faptului că terenul în suprafață de 20,1 ha nu a mai fost necesar pentru 
împădurirea prin compensare, urmare unor prevederi ale Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, 
referitoare la scoaterea din circuitul forestier a unor terenuri, prin Hotărârea nr. 18/26.01.2017, 
Consiliul Local al comunei Valea Mărului a solicitat Consiliului Județean Galați 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. 

Totodată, prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 178/24.09.2018 s-a aprobat 
solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Valea Mărului de trecere a unor terenuri în 
suprafață de 33.905 m2, situate în comuna Valea Mărului din domeniul public al comunei 
Valea Mărului și din administrarea Consiliului Local în domeniul public al județului Galați și în 
administrarea Consiliului Județean Galați. 

Pe suprafața de 33.905 m2 urmează să se realizeze drumurile care asigură accesul la 
instalațiile din cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul 
Galați”. 

Din analiza documentațiilor cadastrale, în vederea efectuării predării-primirii terenurilor în 
cauză, s-a constatat că din suprafaţa totală de 33.905 mp, 6.451 mp se suprapun, făcând 
parte din lotul de 20,1 ha preluat în baza H.C.J. nr. 117/29.10.2015 în domeniul public al 
judeţului Galaţi şi în administrarea Serviciului public judeţean de administrare a domeniului 
public şi privat. 

Pentru a îndrepta această eroare materială, precum și pentru a da curs solicitării 
Consiliului Local Valea Mărului, se impune încetarea dreptului de administrare al Serviciului 
Public Județean de Administrarea Domeniului Public și Privat al județului Galați asupra 
terenului în suprafață totală de 20,1 ha (201.000 m2) și trecerea din domeniul public al 
judeţului Galaţi în domeniul public al comunei Valea Mărului a terenurilor în suprafață totală de 
194.549 m2. Restul terenurilor, în suprafață totală de 6.451 m2, rămân în domeniul public al 
judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați. 

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/15.01.2019                                                                                                                    Constantin Cristea 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN  GALAŢI 
Nr. 27461/18.01.2019 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
  

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea trecerii 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 unor terenuri în suprafață totală de 194.549 m2 

 
 

Prin expunerea de motive, iniţiatorul – Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, domnul 
Costel Fotea propune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii 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 unor terenuri în suprafață totală de 194.549 m2. 

Urmare a Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 117/29.10.2015 și a Hotărârii 
Consiliului Local al comunei Valea Mărului nr. 88/09.11.2015 privind trecerea unor suprafețe 
de teren din domeniul public al comunei Valea Mărului și administrarea Consiliului Local al 
comunei Valea Mărului în domeniul public al judeţului Galaţi, în vederea finalizării proiectului 
„Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”, s-a preluat în domeniul 
public al județului Galați suprafața de teren de 20,1 ha, pentru împădurire în vederea 
compensării fondului forestier, în echivalentul suprafeței de 5,3668 ha, aflată în municipiul 
Galați, necesară construirii Stației de tratare mecano-biologică cu recuperare de energie. 

Datorită faptului că terenul în suprafață de 20,1 ha nu a mai fost necesar pentru 
împădurirea prin compensare, urmare unor prevederi ale Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, 
referitoare la scoaterea din circuitul forestier a unor terenuri, prin Hotărârea nr. 
18/26.01.2017, Consiliul Local al comunei Valea Mărului a solicitat Consiliului Județean 
Galați 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. 

Totodată, prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 178/24.09.2018 s-a aprobat 
solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Valea Mărului de trecere a unor terenuri în 
suprafață de 33.905 mp, situate în comuna Valea Mărului din domeniul public al comunei 
Valea Mărului și din administrarea Consiliului Local în domeniul public al județului Galați și în 
administrarea Consiliului Județean Galați. 

Pe suprafața de 33.905 mp urmează să se realizeze drumurile care asigură accesul la 
instalațiile din cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul 
Galați”. 

Din analiza documentațiilor cadastrale, în vederea efectuării predării-primirii terenurilor în 
cauză, s-a constatat că din suprafaţa totală de 33.905 mp, 6.451 mp fac parte din lotul de 
20,1 ha preluată în baza H.C.J. nr. 117/29.10.2015 în domeniul public al judeţului Galaţi şi în 
administrarea Serviciului public judeţean de administrare a domeniului public şi privat. 

Pentru a îndrepta această eroare materială, precum și pentru a da curs solicitării 
Consiliului Local Valea Mărului, se impune 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 și trecerea din domeniul public al judeţului Galaţi 
în domeniul public al comunei Valea Mărului a terenurilor în suprafață totală de 194.549 m2. 
Restul terenurilor, în suprafață totală de 6.451 m2, rămân în domeniul public al judeţului 
Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați. 

 
 
 



Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 
- prevederile art. 863 lit. f) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările 

şi completările ulterioare [„Dreptul de proprietate publică se dobândeşte prin alte 
moduri stabilite de lege”]; 

- prevederile art. 9, alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările şi completările ulterioare [„Trecerea unui bun din domeniul 
public al judeţului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale de pe 
raza teritorială a judeţului respectiv se face la cererea consiliului local, prin hotărâre 
a consiliului județean, declarându-se din bun de interes public județean în bun de 
interes public local”];  

- 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. 91 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare [„Consiliul 
judeţean are atribuții privind cooperarea interinstituţională”]; 

- 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, considerăm că proiectul de hotărâre astfel inițiat îndeplineşte 

condiţiile legale și poate fi adoptat în şedinţa în plen a Consiliului Judeţean Galaţi în forma 
prezentă. 

 
 

DIRECŢIA PATRIMONIU                                    DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                                                    Constantin Cristea 
 
 

DIRECŢIA ECONOMIE                                        DIRECTOR EXECUTIV, 
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DIRECŢIA DE DEZVOLTARE                              DIRECTOR EXECUTIV, 
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DIRECŢIA  ARHITECT ŞEF             DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                                              Mărioara Dumitrescu  

 
 

SERVICIUL CONTENCIOS ŞI                                    ŞEF SERVICIU, 
PROBLEME JURIDICE                                                      


