
 

 

HOTĂRÂREA NR. ______ 

din ____________________  2019 
 

 

privind: modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 71/29.03.2019 
privind modificarea 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: 5988/27.05.2019 

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 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 Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 71/29.03.2019 privind 
modificarea 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; 

Având în vedere Hotărârea 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, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 239/29.11.2017 privind 
modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 230/06.11.2017 
privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unor 
suprafeţe de teren aferente unui drum din domeniul public al municipiului Galaţi în domeniul 
public al judeţului Galaţi, pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor de interes judeţean; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 230/06.11.2017 privind 
aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al Municipiului Galaţi de trecere a unor suprafeţe 
de teren aferente unui drum din domeniul public al municipiului Galaţi în domeniul public al 
judeţului Galaţi, pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor de interes judeţean; 

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; 
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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. I. Se modifică poz. 266 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 
71/29.03.2019 privind modificarea 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, după cum urmează: 

 

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 

 

 
Poz. 
înreg. 

 
Cod de 

clasificare 

 
Denumirea 

bunului 

 
Elemente de 
 identificare 

Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz, al 
dării în 

folosinţă 

Valoarea de 
inventar 

(lei) 

Situaţia juridică 
actuală. Denumire act 

proprietate sau alte acte 
doveditoare 

266 1.3.7.2 Drum 
județean 
251M 
 
 

Drum centură 
(intersecţie cu E87) – 
municipiul Galaţi – 
strada Macului 
(intersecţie cu Calea 
Prutului – E87) – 
municipiul Galaţi 
Km 0+000 - Km 10+890 
 
Nr. cadastrale: 125627, 
125724, 125735, 
125723, 125730, 
125726, 125736, 
125617, 125733, 
125699, 125716, 
125729, 125732, 
125725, 125718, 
125707, 125634, 
125631, 125703, 
125714, 125705, 
125734, 125728, 
125731, 125737, 
125712, 125616, 
125701, 125710, 
125621, 125620, 
125624, 125630, 
125622, 125618, 
125619, 125626 

2017 35.330.539,00 O.G. nr. 43/1997; 
H.C.J. nr. 230/06.11.2017; 
H.C.L. nr. 613/07.11.2017;  
H.C.J. nr. 239/29.11.2017;  
H.C.L. nr. 615/27.11.2017;  
H.C.J. nr. 260/19.12.2017, 
cu modificările și 
completările ulterioare;  
H.C.J. nr. 38/16.02.2018; 
H.C.J. nr. 71/29.03.2019; 
 
Cărți funciare nr. : 125627, 
125724, 125735, 125723, 
125730, 125726, 125736, 
125617, 125733, 125699, 
125716, 125729, 125732, 
125725, 125718, 125707, 
125634, 125631, 125703, 
125714, 125705, 125734, 
125728, 125731, 125737, 
125712, 125616, 125701, 
125710, 125621, 125620, 
125624, 125630, 125622, 
125618, 125619, 125626 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Ionel Coca 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 5988 din 27.05. 2019 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Galați nr. 71/29.03.2019 privind modificarea 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. Anexa 1 „Inventarul bunurilor 
care aparțin domeniului public al județului Galați” a hotărârii în cauză a fost ulterior modificată 
şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 847/29.11.2017. 
     În vederea accesării de fonduri europene pe diverse programe și linii de finanțare a fost 
necesară modificarea și completarea inventarului actualizat al bunurilor care aparțin 
domeniului public și pentru care există intabulări efectuate. 
     Prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017 a fost însuşit inventarul 
actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară și care aparţin domeniului public al 
judeţului Galaţi. Urmare a hotărârii respective, a fost transmis Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administrației Publice, spre promovare, proiectul de Hotărâre a Guvernului 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 faptul că la momentul promovării proiectului de hotărâre de consiliu 
județean de însuşire a inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară și 
care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi (H.C.J. nr. 260/19.12.2017) s-a produs o 
eroare materială privind completarea anexei nr. 2 la hotărâre, în sensul în care la poz. 266 – 
Drum județean DJ 251M – a fost completată coloana corespunzătoare valorii de inventar (lei) 
cu 5.526.342 lei, în loc de 35.330.539 lei, este necesară modificarea valorii de inventar din 
coloana respectivă.     
 În consecință, propunem modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 
71/29.03.2019 privind modificarea 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 
 
 
 

                                                                                                                                             Director  Executiv: Constantin Cristea 
Nedelcu Costel/ 
1 ex./15.05.2019 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 5988/27.05.2019 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea Anexei 2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 71/29.03.2019 privind modificarea 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 Anexei 
2 la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 71/29.03.2019 privind modificarea 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. Anexa 1 „Inventarul 
bunurilor care aparțin domeniului public al județului Galați” a hotărârii în cauză a fost 
ulterior modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 847/29.11.2017. 
     În vederea accesării de fonduri europene pe diverse programe și linii de finanțare a 
fost necesară modificarea și completarea inventarului actualizat al bunurilor care aparțin 
domeniului public și pentru care există intabulări efectuate. 
     Prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017 a fost însuşit inventarul 
actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară și care aparţin domeniului public 
al judeţului Galaţi. Urmare a hotărârii respective, a fost transmis Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administrației Publice, spre promovare, proiectul de Hotărâre a Guvernului 
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 faptul că la momentul promovării proiectului de hotărâre de consiliu 
județean de însuşire a inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea 
funciară și care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi (H.C.J. nr. 260/19.12.2017) 
s-a produs o eroare materială privind completarea anexei nr. 2 la hotărâre, în sensul în 
care la poz. 266 – Drum județean DJ 251M – a fost completată coloana corespunzătoare 
valorii de inventar (lei) cu 5.526.342 lei, în loc de 35.330.539 lei, este necesară 
modificarea valorii de inventar din coloana respectivă.     
 În consecință, se propune modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean 
Galați nr. 71/29.03.2019 privind modificarea 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. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Proiectul de hotărâre respectă 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  
 
 

SERVICIULCONTENCIOS ŞI                                  ȘEF SERVICIU, 
PROBLEME JURIDICE                                           Andrei Mișurnov 

 


