
 

HOTĂRÂREA NR. ______ 

din ____________________ 2019 
 

privind: aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Cerțești privind trecerea unui 
sector de drum din DJ 240A, în lungime de 936 m, respectiv de la km 13+464 la km 
14+400, din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean 
Galați în domeniul public al județului Galați şi administrarea Consiliului Local al 
comunei Cerțești, în vederea modernizării  

Iniţiator: Costel Fotea - Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:5025/27.05.2019 

 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorilor; 
           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 adresa nr. 1627/03.05.2019 a Primăriei comunei Cerțești, înregistrată 
la sediul Consiliului Județean Galați cu nr. 5025 / 03.05.2019; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Cerțești nr. 16/29.03.2019 
privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 8/20.02.2019 privind solicitarea transmiterii 
sectorului de drum județean DJ 240A, sat Cerțești, de la Candrea Elena până la Zota 
Constantin, în lungime de 869 m, aflat în patrimoniul județului Galați, în administrarea 
Consiliului Local Cerțești; 

Având în vedere prevederile art. 867 – 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 12, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 
privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), c) şi e), alin. (4) lit. a) 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 transmiterea unui sector de drum din DJ 240A, în lungime de 936 
m, respectiv de la km 13+464 la km 14+400, din domeniul public al județului Galați și 
administrarea Consiliului Județean Galați în domeniul public al județului Galați şi administrarea 
Consiliului Local al comunei Cerțești. 

(2) Datele de identificare (plan situație - DJ 240A – pe raza comunei Cerțești) ale 
sectorului de drum prevăzut la alin. (1) sunt precizate în anexa ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Predarea-preluarea sectorului de drum din DJ 240A, în lungime de 936 m, se va 
face pe bază de proces verbal, în termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Local al comunei Cerțești, județul 
Galați. 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
Contrasemnează pentru legalitate                                                                                               
          Secretarul Judeţului                                                            
                Ionel Coca 

                                                                                                                                                                           
Pufu Eugenia 
Nedelcu Costel/1 ex./07.05.2019                                                                                                 Dir. Ex.: Cristea Constantin,                                                                                                             
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ANEXĂ 

Datele de identificare 

  

ale sectorului de drum din DJ 240A care trece din domeniul public al județului Galați și din 
administrarea Consiliului Județean Galați în administrarea Consiliului Local al comunei 

Cerțești 
 
 
 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 5025 din 27.05.2019              

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea 

solicitării Consiliului Local al comunei Cerțești privind trecerea unui sector 
de drum din DJ 240A, în lungime de 936 m, respectiv de la km 13+464 la km 
14+400, din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului 

Județean Galați în domeniul public al județului Galați şi administrarea 
Consiliului Local al comunei Cerțești, în vederea modernizării 

 
 
 

Prin adresa nr. 1627/03.05.2019, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 

5025/03.05.2019, Primăria comunei Cerțești a solicitat Consiliului Județean Galați, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Cerțești nr. 16/29.03.2019, 

transmiterea sectorului de drum județean DJ 240A, sat Cerțești, de la Candrea Elena până la 

Zota Constantin, în lungime de 869 m, aflat în patrimoniul județului Galați, în administrarea 

Consiliului Local Cerțești. 

Menționăm că drumul județean DJ 240A aparține domeniului public al județului Galați, în 

conformitate cu prevederile din Anexa nr. 1 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 

public al județului Galați, pag. 21, poz. 63 din Hotărârea de Guvern nr. 562/2002 privind 

atestarea domeniului public al județului Galați, precum și al municipiilor, orașelor și 

comunelor din județul Galați. 

Prin preluarea segmentului de drum județean din DJ 240A în administrarea Consiliului 

Local al comunei Cerțești se are în vedere, în perioada imediat următoare, începerea 

demersurilor pentru modernizarea segmentului de drum, în lungime de 936 m, situat între km 

13+464 și km 14+400. Segmentul precizat are o importanță deosebită pentru cetățenii satului 

Cerțești asigurând accesul către centrul satului Cerțești și către instituțiile și agenții 

economici importanți din zonă, preluând cea mai mare parte a traficului rutier și pietonal, de 

la periferie spre centru, oferind, în același timp, o alternativă la traficul rutier de pe DJ 251B. 

Faţă de cele menţionate, solicităm 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: Constantin Cristea 
Pufu Eugenia/ 
Nedelcu Costel/ 
1 ex./15.05.2019 

 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN  GALAŢI 
Nr. 5025/27.05.2019 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea solicitării 
Consiliului Local al comunei Cerțești privind trecerea unui sector de drum din DJ 
240A, în lungime de 936 m, respectiv de la km 13+464 la km 14+400, din domeniul 
public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați în domeniul 
public al județului Galați şi administrarea Consiliului Local al comunei Cerțești, în 

vederea modernizării 
 
 

Prin expunerea de motive, iniţiatorul – Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, domnul Costel 
Fotea propune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării Consiliului Local al 
comunei Cerțești privind trecerea unui sector de drum din DJ 240A, în lungime de 936 m, respectiv de 
la km 13+464 la km 14+400, din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului 
Județean Galați în domeniul public al județului Galați şi administrarea Consiliului Local al comunei 
Cerțești, în vederea modernizării. 

Prin adresa nr. 1627/03.05.2019, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 5025/03.05.2019, 
Primăria comunei Cerțești a solicitat Consiliului Județean Galați, în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Consiliului Local al comunei Cerțești nr. 16/29.03.2019, transmiterea sectorului de drum 
județean DJ 240A, sat Cerțești, de la Candrea Elena până la Zota Constantin, în lungime de 869 m, 
aflat în patrimoniul județului Galați, în administrarea Consiliului Local Cerțești. 

Menționăm că drumul județean DJ 240A aparține domeniului public al județului Galați, în 
conformitate cu prevederile din Anexa nr. 1 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 
județului Galați, pag. 21, poz. 63 din Hotărârea de Guvern nr. 562/2002 privind atestarea domeniului 
public al județului Galați, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Galați. 

Prin preluarea segmentului de drum județean din DJ 240A în administrarea Consiliului Local al 
comunei Cerțești se are în vedere, în perioada imediat următoare, începerea demersurilor pentru 
modernizarea segmentului de drum, în lungime de 936 m, situat între km 13+464 și km 14+400. 
Segmentul precizat are o importanță deosebită pentru cetățenii satului Cerțești asigurând accesul către 
centrul satului Cerțești și către instituțiile și agenții economici importanți din zonă, preluând cea mai 
mare parte a traficului rutier și pietonal, de la periferie spre centru, oferind, în același timp, o alternativă 
la traficul rutier de pe DJ 251B. 

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 judeţean sau, după caz, a consiliului local”]; 

- prevederile art. 12, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare [„Încadrarea unui drum din categoria 
funcţională a drumurilor de interes judeţean în categoria funcţională a drumurilor de interes 
local sau invers se face prin hotărâre a consiliului judeţean, la propunerea autorităţii care 
urmează să îl preia în administrare”]; 

- 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. 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. 91 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare [„Consiliul judeţean hotărăşte darea în 
administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a judeţului, după 
caz, precum şi a serviciilor publice de interes judeţean, în condiţiile legii;”]; 

- 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, 
ŞI FINANŢE                                                                          George Stoica 

 
 

DIRECŢIA DE DEZVOLTARE                              DIRECTOR EXECUTIV, 
REGIONALĂ                                                                     Camelia Epure 

 
 

DIRECŢIA  ARHITECT ŞEF             DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                                              Mărioara Dumitrescu  

 
 

SERVICIUL CONTENCIOS ŞI                                    ŞEF SERVICIU, 
PROBLEME JURIDICE                                                         Andrei Mișurnov 
 
 
 
 
 
                                                 


