
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. ____ 

din ____________________ 2020 
 

privind: acceptarea de către Județul Galați a ofertei de donație imobiliară, privind 
terenul în suprafață de 647 m2, situat în intravilanul satului Suhurlui, comuna Suhurlui, 
județul Galați 

Iniţiatori : Costel Fotea - Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2839 /13.03.2020 

 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere referatul de aprobare al 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, nr. 5 juridică, pentru administraţie 
publică locală, de respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare 
interinstituţională 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 înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 
2839/03.03.2020; 

Având în vedere prevederile art. 863 lit. c) și ale art. 1011 alin. (1) din Legea nr. 
287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 291 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) și f) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

           Art.1. Se aprobă acceptarea de către Județul Galați a ofertei de donație imobiliară, 
privind terenul în suprafață de 647 m2, situat în intravilanul satului Suhurlui, comuna Suhurlui, 
județul Galați, având datele de identificare cuprinse în anexa ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. După perfectarea actului de donație în formă autentică, imobilul prevăzut la art. 1 
se va include în domeniul public al Județului Galați. 

Art.3. Cheltuielile aferente încheierii și autentificării actului de donație vor fi suportate 
de donatar, din bugetul local al Județului Galați. 

Art.4. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Galați pentru semnarea 
actului de donație în formă autentică. 

Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica donatorilor. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

       Contrasemnează pentru legalitate                                                                                               
        Secretarul General al Judeţului                                                            
                       Ionel Coca 
 

                                                                                                                                                                                         Director executiv, 
                                                                                                                                                                                        Cristea Constantin                       
                                                                                                            
Nedelcu Costel/1 ex./10.03.2020                                                                                                                                                                                                             
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ANEXĂ 

 
Date de identificare 

 
ale imobilului – teren în suprafață de 647 m2, 

 situat în intravilanul satului Suhurlui, comuna Suhurlui, județul Galați 
 
 

- teren 647 m2 – intravilan; categoria de folosință – curți,construcții, tarlaua 18, 
parcela 7; carte funciară nr. 100448 Suhurlui 
   

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 2839/13.03.2020 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

 

 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind acceptarea de către 
Județul Galați a ofertei de donație imobiliară, privind terenul în suprafață de 647 m2, 

situat în intravilanul satului Suhurlui, comuna Suhurlui, județul Galați 
 
 

 

Prin oferta de donație înregistrată la Consiliul Județean Galaţi cu nr. 2839/03.03.2020, 
doamna dr. Avram Elisabeta își exprimă disponibilitatea de a dona domeniului public al 
județului Galați și spre administrare Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galați, suprafața de 
teren de 647 m2 – curte și construcții, situată în intravilanul satului Suhurlui, comuna Suhurlui, 
județul Galați, înscris în cartea funciară nr. 100448 și identificat în tarlaua 18, parcela 7. 

În anul 2006, domnul magistrat Ion Avram Dunăreanu, acum decedat, a donat Consiliului 
Județean Galați amenajarea muzeistică denumită „CASA RURALĂ SUHURLUI – 
AMENAJARE ETNO-CULTURALĂ” com. Rediu. 

În fapt, în anul 1997, domnul Ion Avram, ca inițiator și fondator, a donat o parte din casa 
părinților veche de cca. 100 de ani, având ca patrimoniu obiecte din toate categoriile de 
folosință din mediul rural (unele scoase din uz, altele pe cale de dispariție) din zona Moldovei, 
dar și din alte zone ale țării, amenajând muzeul sătesc din Suhurlui.  

Denumirea locaţiei este în legătură directă cu cel care a fost părintele spiritual dar şi 
material al acestui loc, judecătorul şi omul de cultură, cu preocupări şi realizări notabile în 
domeniul literar şi artistic, Ion Avram Dunăreanu, care, în nenumăratele deplasări prin ţară, 
împreună cu familia, a strâns tot ce a considerat că poartă o amprentă reprezentativă pentru 
cultura tradiţională românească, atât din punct de vedere istoric, cât şi artistic. 

Prin noua ofertă de donație, doamna dr. Avram Elisabeta, donează Consiliului Județean 
Galați terenul în suprafață de 647 m2 – curte și construcții, situat în intravilanul satului 
Suhurlui, comuna Suhurlui, județul Galați, înscris în cartea funciară nr. 100448 și identificat în 
tarlaua 18, parcela 7.  

Faţă de cele menţionate, solicităm raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 
pentru buget – finanţe, strategii, studii şi prognoză economico – socială, al Comisiei de 
specialitate nr. 5 - juridică, pentru administrație publică locală, de respectarea drepturilor şi 
libertăților cetățenești, de cooperare interinstituțională 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, precum şi supunerea spre aprobare de 
către Consiliul Judeţean Galaţi a proiectului de hotărâre anexat. 

 

 

 
P R E Ş E D I N T E, 

 

COSTEL FOTEA  

 
      
 
 
 
                                                                                                                                  

Nedelcu Costel/                                                                                                                        Director  executiv, 
1 ex./10.03.2020                                                                                                                     Constantin Cristea 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                       Nr. 2839/13.03.2020 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind acceptarea de către 
Județul Galați a ofertei de donație imobiliară, privind terenul în suprafață de 647 m2, 

situat în intravilanul satului Suhurlui, comuna Suhurlui, județul Galați 
 

 
 
 

Prin oferta de donație înregistrată la Consiliul Județean Galaţi cu nr. 2839/03.03.2020, 
doamna dr. Avram Elisabeta își exprimă disponibilitatea de a dona domeniului public al 
județului Galați și spre administrare Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galați, suprafața de 
teren de 647 m2 – curte și construcții, situată în intravilanul satului Suhurlui, comuna Suhurlui, 
județul Galați, înscris în cartea funciară nr. 100448 și identificat în tarlaua 18, parcela 7. 

În anul 2006, domnul magistrat Ion Avram Dunăreanu, acum decedat, a donat Consiliului 
Județean Galați amenajarea muzeistică denumită „CASA RURALĂ SUHURLUI – 
AMENAJARE ETNO-CULTURALĂ” com. Rediu. 

În fapt, în anul 1997, domnul Ion Avram, ca inițiator și fondator, a donat o parte din casa 
părinților veche de cca. 100 de ani, având ca patrimoniu obiecte din toate categoriile de 
folosință din mediul rural (unele scoase din uz, altele pe cale de dispariție) din zona Moldovei, 
dar și din alte zone ale țării, amenajând muzeul sătesc din Suhurlui.  

Denumirea locaţiei este în legătură directă cu cel care a fost părintele spiritual dar şi 
material al acestui loc, judecătorul şi omul de cultură, cu preocupări şi realizări notabile în 
domeniul literar şi artistic, Ion Avram Dunăreanu, care, în nenumăratele deplasări prin ţară, 
împreună cu familia, a strâns tot ce a considerat că poartă o amprentă reprezentativă pentru 
cultura tradiţională românească, atât din punct de vedere istoric, cât şi artistic. 

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

completările ulterioare [Dreptul de proprietate publică se dobândeşte: … c) prin donaţie sau 
legat, acceptat în condiţiile legii, dacă bunul, prin natura lui sau prin voinţa dispunătorului, 
devine de uz ori de interes public]; 

- prevederile art. 1011 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările 
şi completările ulterioare [„Donaţia se încheie prin înscris autentic, sub sancţiunea nulităţii 
absolute.”]; 

- prevederile art. 291 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ [„Acceptarea donaţiilor şi a legatelor făcute către unităţile 
administrativ-teritoriale se aprobă prin: a) hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local al comunei, al oraşului sau al 
municipiului, după caz, pentru donaţiile şi legatele de bunuri imobile;”]; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ [„Consiliul judeţean are atribuții privind administrarea domeniului 
public şi privat al judeţului”]; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ [„Consiliul judeţean are alte atribuţii prevăzute de lege”]; 

-  prevederile art. 173 alin. (8) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ [„Consiliul judeţean poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul 
titularului dreptului de proprietate sau al celui de administrare, lucrările şi fondurile necesare 
pentru reabilitarea, dotarea şi funcţionarea clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea autorităţi 
sau instituţii publice a căror activitate prezintă un interes judeţean. Bunurile achiziţionate 
pentru dotări rămân în proprietatea judeţului”]; 



 - prevederile art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ [„În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri cu 
majoritate calificată, absolută sau simplă, după caz”]. 

În concluzie, proiectul de hotărâre astfel inițiat îndeplineşte condiţiile de legalitate. 

 

 

 
   Director executiv,          Director executiv,               Arhitect şef,                  Director executiv, 
Cristea Constantin   Angheluță Laura Delia   Dumitrescu Mărioara          Epure Camelia 
 
 
      Director executiv,             Director executiv,                         Serviciul contencios și 
       Stoica George             Săndulache Elena                            probleme juridice, 
                                                                                                       Mișurnov Andrei 
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Citre,

*FERTA mffi ffi*hsATrtr

h e'- \Consiliul Judetean Salati

Domnului Pre$edinfe Cosfe I FOTEA

Subsemnata Avram Elisabeta, fiiea lui Gh**rghe pi l*ana, d*miciliatd
in municipiul Galali, str. Arhipelag nr. t, bloe nAtrihi, s*. 1, et. 4, ap. 19,

donez domeniului public al judelului Gala{i gl spre admlr:istrane $duzeului de

lstorie ,,Paul Pdltdnea" Galali, supr*fa{a d* t*ren de S47 mt - curte gi

construc{ii, situat* in intravilanul sntr:lu! $uhxnlr:!, **r"}1" S*hurlui, judelul

Galafi, identificat gi men{ionat in tarlaua 1S, p*r**5a 7, *t' un ftr. *adastral
provizoriu 100448"

Fac precizar*a ci a*est teren nu a fdcut *bi**tul A*tului de donalie pe

care solul meu, r-r:agistrat lcn Avrarn Eun*neanu, *cus"fi decedat, l-a fdcut
Consiliului Judefean Galali, ?n anul 2fiS6.

Toate cheltui*iile aferente acestei donatiE v*r fi *uportste conform
legislaliei in vigoare.

Cu respect,

Avram Elisabeta

03.03.2020

Darnnulul Pregedinte ai ecnsiliului .J*rde{ean Gala{i


