
 

 

HOTĂRÂREA NR. ____ 

din ____________________ 2019 
 

privind: trecerea unor bunuri din domeniul public al județului Galaţi și administrarea 
Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Galați în 
domeniul privat al județului Galați și administrarea Serviciului Public de Administrare a 
Domeniului Public și Privat al județului Galați, în vederea casării   

Iniţiator: Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 988/18.01.2019 

 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 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 prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 218 / 31.10.2017 
privind darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al 
judeţului Galaţi către Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului 
Galați şi aprobarea contractului de dare în administrare; 

Având în vedere prevederile contractului de administrare directă nr. 27735/24.11.2017 
– 48/06.12.2017 semnat între Consiliul Judeţean Galaţi şi Serviciul Public de Administrare a 
Domeniului Public și Privat al județului Galați; 

Avȃnd în vedere adresa nr. 152/16.01.2019 a Serviciului Public de Administrare a 
Domeniului Public și Privat al județului Galați, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 
988/16.01.2019;  

În baza prevederilor Ordonanţei  Guvernului nr. 112/31.03.2000 pentru reglementarea 
procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care 
alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale şi Hotărârea de 
Guvern nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de 
funcţionare a mijloacelor fixe; 

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81 din 28 august 2003 privind 
reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de 
transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice; 
          Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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; 

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 trec din domeniul public al județului Galaţi și administrarea Serviciului Public de 
Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Galați în domeniul privat al județului 
Galați și administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al 
județului Galați, în vederea casării, bunurile prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 

Art.2. Valorificarea bunurilor materiale aprobate a fi casate se va face conform Hotărârii 
de Guvern nr. 841/1995. 
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           Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Serviciului Public de Administrare a 
Domeniului Public și Privat al județului Galați. 
 
  

 

P R E Ş E D I N T E , 

 

Costel FOTEA 

 

 
 

Contrasemnează  pentru  legalitate 
 Secretarul  Judeţului 
         Ionel Coca 
                                                                              

                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                   Director executiv, 
Nedelcu Costel/1 ex/15.01.2019                                                                                                                     Constantin Cristea 
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ANEXA 
 

Datele  de identificare 
 

ale bunurilor care se trec, în vederea casării, din domeniul public al județului Galaţi și 
administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului 

Galați în domeniul privat al județului Galați și administrarea Serviciului Public de Administrare 
a Domeniului Public și Privat al județului Galați 

 
 

Nr. 
crt. 

Număr de 
inventar 

 
Denumirea bunului 

Valoare 
de 

inventar 
(lei) 

 
 

1 

10061 Suport metalic antenă 0,24 

10063 Chioșc din tablă (diametru 2,5 m) 0,11 

10064 WC din lemn cu fundație de beton 0,07 

10065-10069 Bancă cu schelet din fier și podină din lemn (5  buc.) 0,50 

10070-10071 Leagăn metal – podină din lemn (2 buc.) 0,24 

TOTAL  1,16 

 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr.988 din 18.01.2019               

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind trecerea unor bunuri 
din domeniul public al județului Galaţi și administrarea Serviciului Public de 

Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Galați în domeniul privat al 
județului Galați și administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului 

Public și Privat al județului Galați, în vederea casării 
 

 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 218 / 31.10.2017 s-a aprobat noul contract 

de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi terenuri) ce fac obiectul Hotărârilor 
Consiliului Județean Galați nr. 468/29.05.2007 și nr. 218/31.10.2017, imobile în care îşi 
desfăşoară activitatea Serviciul Public Județean de Administrare a Domeniului Public și 
Privat al județului Galați. 

Urmare a Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 218/31.10.2017, prin adresa  nr.                  
152 /16.01.2019 a serviciului public județean, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 
988 /16.01.2019, s-a solicitat casarea unor bunuri materiale cu grad ridicat de uzură și care 
face imposibilă utilizarea acestora.     

În conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanţa nr. 112 din 31 august 2000 pentru 
reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor 
corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale 
„Activele corporale care alcătuiesc domeniul public al statului sau al unităţilor 
administrativ-teritoriale de natura mijloacelor fixe, cu durata normală de utilizare 
consumată sau neconsumată, a căror menţinere în funcţiune nu se mai justifică, se 
scot din funcţiune, se valorifică şi se casează în condiţiile prezentei ordonanţe”. 

Potrivit art. 2 din Ordonanţa nr. 112 din 31 august 2000 „Pentru scoaterea din 
funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, activele corporale prevăzute la 
art. 1 vor fi trecute în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-
teritoriale, potrivit reglementărilor privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia”. 

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare „Trecerea din domeniul public în 
domeniul privat se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean, 
respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, dacă prin 
Constituţie sau prin lege nu se dispune altfel”. 

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. 988/18.01.2019 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind trecerea unor bunuri din 
domeniul public al județului Galaţi și administrarea Serviciului Public de Administrare a 

Domeniului Public și Privat al județului Galați în domeniul privat al județului Galați și 
administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului 

Galați, în vederea casării 
 
 
 

Prin expunerea de motive, iniţiatorul – Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, domnul 

Costel Fotea propune spre aprobare proiectul de hotărâre privind trecerea unor bunuri din 

domeniul public al județului Galaţi și administrarea Serviciului Public de Administrare a 

Domeniului Public și Privat al județului Galați în domeniul privat al județului Galați și 

administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Galați, 

în vederea casării. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 218 / 31.10.2017 s-a aprobat noul contract de 

administrare directă pentru imobilele (clădiri şi terenuri) ce fac obiectul Hotărârilor Consiliului 

Județean Galați nr. 468/29.05.2007 și nr. 218/31.10.2017, imobile în care îşi desfǎşoarǎ 

activitatea Serviciul Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului 

Galați. 

Urmare Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 218/31.10.2017, prin adresa nr. 

152/16.01.2019 a serviciului public județean, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr.          

988/ 16.01.2019, se solicită casarea unor bunuri materiale cu grad ridicat de uzură și care fac 

imposibilă utilizarea acestora.     

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 

- prevederile art.1 din Ordonanţa nr. 112 din 31 august 2000 pentru reglementarea 

procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc 

domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale [„Activele corporale care 

alcătuiesc domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale de natura 

mijloacelor fixe, cu durata normală de utilizare consumată sau neconsumată, a căror menţinere 

în funcţiune nu se mai justifică, se scot din funcţiune, se valorifică şi se casează în condiţiile 

prezentei ordonanţe”]; 

- prevederile art.2 din Ordonanţa nr. 112 din 31 august 2000 pentru reglementarea 

procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc 

domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale [„Pentru scoaterea din funcţiune, 

în vederea valorificării şi, după caz, casării, activele corporale prevăzute la art. 1 vor fi trecute în 



domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit reglementărilor privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia”]; 

- prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare [„Trecerea din domeniul public în domeniul privat se face, 

după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, dacă prin Constituţie sau prin lege nu se dispune 

altfel”]; 

- 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. 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                                                                Stoica George 

 
DIRECŢIA DE DEZVOLTARE                             DIRECTOR EXECUTIV, 
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DIRECŢIA ARHITECT ŞEF                                DIRECTOR EXECUTIV, 
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