
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 

din ____________________  2020 
 

 

privind: atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului 
Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4801 / 22.04.2020 

Consiliul Judeţean  Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului nr. 4801/22.04.2020; 
Având în vedere raportul de specialitate nr. 4801/22.04.2020 al direcţiilor din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Judeţean Galaţi nr. 5 – juridică, pentru administraţie publică locală, de respectare a 
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională şi, respectiv, nr. 6 - de 
analiză privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de 
refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură; 

Având în vedere Procesul–verbal nr. 4800/22.04.2020 întocmit de Comisia specială 
de inventariere a domeniul public şi privat al judeţului Galaţi, numită prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 496/01.10.2019; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 109/2001 privind 
însușirea inventarului bunurilor imobile și mobile care alcătuiesc domeniul public al 
județului Galați, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere declarația Secretarului General al Județului Galați, dată în 
conformitate cu prevederile art. 289 alin. (6) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind 
regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;   

Având în vedere prevederile art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 173 
alin. (1) lit. c), art. 286 alin. (1), ale art. 289 alin. (2), (5), (6), (9), (10), (12), (13) și alin. (16) 
lit. b), precum şi ale art. 607 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 182 alin. (1) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Galați, însușit 
prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 109/2001, cu modificările și completările 
ulterioare și atestat în Anexa 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, cu modificările și completările ulterioare, la Secțiunea I - „Bunuri imobile”, se 
modifică după cum urmează: 

La poziția 48: 
- coloana 2 va avea următorul cuprins: „DJ 242A”;  
- coloana 3 va avea următorul cuprins:  

„Drum județean, situat în extravilan și intravilan, de la „Rădești” până la „DN 26”, cu 
îmbrăcăminte din „asfalt”, lungime de 25,390 km, în suprafață totală de „355.885 
m.p.”, din care:  
- suprafață de teren 32.611 m.p. 
Adresa: localitatea Rădești, județul Galați, de la km 0+000 până la km 2+075 
Categoria de folosință: drum 
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Teren extravilan, drum DJ 242A  
Nr. cadastral: 100567; 
 

 - suprafață de teren 4.760 m.p. 
Adresa: localitatea Rădești, județul Galați, DJ 242A, de la km 2+075 până la km 2+475 
(DC 895 conform plan cadastral) 
Categoria de folosință: drum 
Teren extravilan, neîmprejmuit 
Nr. cadastral: 101020;  
 

- suprafață de teren 12.921 m.p. 
Adresa: localitatea Rădești, județul Galați, DJ 242A de la km 2+475 până la km 3+410 
(DC 895 conform plan cadastral) – tronson 1 
Categoria de folosință: drum 
Teren intravilan, neîmprejmuit, DC 895 (actual DJ 242A) tronson 1: limită intravilan - 
limită intravilan 
Nr. cadastral: 100128; 
 

- suprafață de teren 12.376 m.p.,  
Adresa: localitatea Rădești, județul Galați, DJ 242A de la km 3+410 până la km 4+410 
(DC 895 conform plan cadastral) 
Categoria de folosință: drum 
Teren extravilan, neîmprejmuit, DJ 242A (de la km 3+410 până la km 4+410) 
Nr. cadastral: 101021; 

 

- suprafață de teren 9.384 m.p. 
Adresa: localitatea Rădești, județul Galați, DJ 242A de la km 4+410 până la km 5+200 
(DC 895 conform plan cadastral) – tronson 3 
Categoria de folosință: drum 
Teren intravilan, DC 895 (actual DJ 242A), limită intravilan – limită intravilan 
Nr. cadastral: 100170; 

 

- suprafață de teren 11.891 m.p. 
Adresa: localitatea Rădești, județul Galați, DJ 895 (actual DJ 242A) tronson 4: limită 
intravilan – limită UAT, de la km 5+200 până la km 5+925 
Categoria de folosință: drum 
Teren extravilan,  DJ 895 (actual DJ 242A) tronson 4: limită intravilan – limită UAT 
Nr. cadastral: 100127; 
 

- suprafață de teren 78.283 m.p. 
Adresa: localitatea Berești, județul Galați, DJ 858 (actual DJ 242A) tronson 1: limită 
UAT – limită intravilan, de la km 5+925 până la km 12+600 
Categoria de folosință: drum 
Teren extravilan, neimprejmuit, DJ 858 (actual DJ 242A) tronson 1: limită UAT – limită 
intravilan 
Nr. cadastral: 100750; 
 

- suprafață de teren 39.891 m.p. 
Adresa: localitatea Berești, județul Galați, DJ 242A, de la km 12+600 până la km 
15+050 
Categoria de folosință: drum 
Teren intravilan, neîmprejmuit, DJ 242A de la km 12+600 până la km 15+050 
Nr. cadastral: 101591; 
 

- suprafață de teren 377 m.p. 
Adresa: localitatea Berești, județul Galați, DJ 242A (de la km 15+075 până la km 
15+100) 
Categoria de folosință: drum 
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Teren intravilan, neîmprejmuit, DJ 242A (de la km 15+075 până la km 15+100) 
Nr. cadastral: 101665; 
 

- suprafață de teren 745 m.p. 
Adresa: localitatea Berești, județul Galați, DJ 242A (de la km 15+136 până la km 
15+175) 
Categoria de folosință: drum 
Teren intravilan, neîmprejmuit, DJ 242A (de la km 15+136 până la km 15+175) 
Nr. cadastral: 101590; 
 

- suprafață de teren 18.374 m.p. 
Adresa: localitatea Berești-Meria, județul Galați, DJ 242A (de la km 15+175 până la 
km 16+300) 
Categoria de folosință: drum 
Teren intravilan, neîmprejmuit, DJ 242A (de la km 15+175 până la km 16+300) 
Nr. cadastral: 102512; 
 

- suprafață de teren 11.631 m.p. 
Adresa: localitatea Berești-Meria, județul Galați, DJ 242A (de la km 16+300 până la 
km 17+000) 
Categoria de folosință: drum 
Teren intravilan, neîmprejmuit 
Nr. cadastral: 102503; 
 

- suprafață de teren 24.582 m.p. 
Adresa: localitatea Berești-Meria, județul Galați, DJ 242A (de la km 17+000 până la 
km 18+800) 
Categoria de folosință: drum 
Teren extravilan, neîmprejmuit, DJ 242A (de la km 17+000 până la km 18+800) 
Nr. cadastral: 102507; 

 

- suprafață de teren 11.189 m.p. 
Adresa: localitatea Berești-Meria, județul Galați, DJ 242A (de la km 18+800 până la 
km 19+400) 
Categoria de folosință: drum 
Teren extravilan, neîmprejmuit 
Nr. cadastral: 102504; 
 

- suprafață de teren 15.078 m.p. 
Adresa: localitatea Slivna, județul Galați, DJ 242A (de la km 19+400 până la km 
20+490) 
Categoria de folosință: drum 
Teren intravilan, neîmprejmuit, DJ 242A (de la km 19+400 până la km 20+490) 
Nr. cadastral: 102514; 

 

- suprafață de teren 9.658 m.p. 
Adresa: localitatea Slivna, județul Galați, DJ 242A (de la km 20+510 până la km 
21+150) 
Categoria de folosință: drum 
Teren intravilan, neîmprejmuit, DJ 242A (de la km 20+510 până la km 21+150) 
Nr. cadastral: 102505; 
 

- suprafață de teren 7.213 m.p. 
Adresa: localitatea Berești-Meria, județul Galați, DJ 242A de la km 21+150 până la km 
21+675 
Categoria de folosință: drum 
Teren extravilan, neîmprejmuit, DJ 242A de la km 21+150 până la km 21+675 
Nr. cadastral: 102506; 
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- suprafață de teren 5.455 m.p. 
Adresa: localitatea Berești-Meria, județul Galați, DJ 242A de la km 21+675 până la km 
22+010 
Categoria de folosință: drum 
Teren extravilan, neîmprejmuit, DJ 242A de la km 21+675 până la km 22+010 
Nr. cadastral: 102509; 
 

- suprafață de teren 21.299 m.p. 
Adresa: localitatea Cavadinești, județul Galați, DJ 242A de la km 22+010 până la km 
23+450 
Categoria de folosință: drum 
Teren extravilan, neîmprejmuit, DJ 242A de la km 22+010 până la km 23+450 
Nr. cadastral: 103644; 
 

- suprafață de teren 27.077 m.p. 
Adresa: localitatea Gănești, județul Galați, DJ 242A (de la km 23+450 până la km 
25+325) 
Categoria de folosință: drum 
Teren intravilan, neîmprejmuit, DJ 242A (de la km 23+450 până la km 25+325) 
Nr. cadastral: 103642; 
 

- suprafață de teren 1.090 m.p. 
Adresa: localitatea Gănești, județul Galați, DJ 242A (de la km 25+325 până la km 
25+390) 
Categoria de folosință: drum 
Teren intravilan, neîmprejmuit, DJ 242A (de la km 25+325 până la km 25+390) 
Nr. cadastral: 103643.” 

 

- coloana 5 va avea următorul cuprins: „13.247,61 mii lei”; 
- coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997; CF nr. 

100567, nr. 101020, nr. 100128, nr. 101021, nr. 100170, nr. 100127 Unitatea 
administrativ-teritorială Rădești; nr. 100750, nr. 101591, nr. 101665, nr. 101590 
Unitatea administrativ-teritorială Berești; nr. 102512, nr. 102503, nr. 102507, nr. 
102504, nr. 102514, nr. 102505, nr. 102506, nr. 102509 Unitatea administrativ-
teritorială Berești-Meria; nr. 103644, nr. 103642, nr. 103643 Unitatea administrativ-
teritorială Cavadinești”. 
 

La poziția 114 

- coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod P23 - DJ 242A” 

- coloana 3 va avea următorul cuprins: Berești, județul Galați, DJ 242A, la km 

15+100, intravilan; material de construcție - BP/BA, înălțime (peste etiaj) – 3,50 

m, lungime – 36 m și suprafaţă construită 406 m.p., conform CF nr. 101666 

Berești 

- coloana 5 va avea următorul cuprins: „521,137 mii lei” 

- coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, CF 

nr. 101666 Berești” 

La poziția 115 

- coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod P24 - DJ 242A” 

- coloana 3 va avea următorul cuprins: Berești-Meria, județul Galați, DJ 242A, la 

km 16+273 , intravilan; an construire: 1982; material de construcție - BP/BA, 

înălțime (peste etiaj) – 5,00 m, lungime – 24,10 m și suprafaţă construită 300 

m.p., conform CF nr. 102512 Berești-Meria 

- coloana 5 va avea următorul cuprins: „347,42 mii lei” 

- coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, CF 

nr. 102512 Berești-Meria” 
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La poziția 116 

- coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod P25 - DJ 242A” 

- coloana 3 va avea următorul cuprins: Berești-Meria, județul Galați, DJ 242A, la 

km 20+490, intravilan; material de construcție - BP/BA, înălțime (peste etiaj) – 

3,60 m, lungime – 20 m și suprafaţă construită 206 m.p., conform CF nr. 102815 

Berești-Meria 

- coloana 5 va avea următorul cuprins: „289,520 mii lei” 

- coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, CF 

nr. 102815 Berești-Meria” 

La poziția 117 

- coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod P26 - DJ 242A” 

- coloana 3 va avea următorul cuprins: Berești-Meria, județul Galați, DJ 242A, la 

km 21+659 , extravilan; an construire: 1981; material de construcție - BP/B, 

înălțime (peste etiaj) – 2,50 m, lungime – 7,10 m și suprafaţă construită 71 m.p., 

conform CF nr. 102506 Berești-Meria 

- coloana 5 va avea următorul cuprins: „86,85 mii lei” 

- coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, CF 

nr. 102506 Berești-Meria” 

La poziția 118 

- coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod P27 - DJ 242A” 

- coloana 3 va avea următorul cuprins: Cavadinești, județul Galați, DJ 242A, la 

km 25+303 , intravilan; an construire: 1985; material de construcție - BP/BA, 

înălțime (peste etiaj) – 2,00 m, lungime – 14,10 m și suprafaţă construită 143 

m.p., conform CF nr. 103642 Cavadinești 

- coloana 5 va avea următorul cuprins: „202,66 mii lei” 

- coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, CF 

nr. 103642 Cavadinești”. 

Art.2. Prezenta hotărâre se va publica pe pagina de internet a Consiliului Județean 
Galați, precum și în Monitorul Oficial al județului Galați. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 

 
        

                                                                                              
                                                                                                                                                                
         

                  

                                                     
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                       Director executiv, 
                                                                                                                                                                                      Constantin CRISTEA 
Nedelcu Costel 
16.04.2020/1 ex. 

Contrasemnează pentru legalitate: 

Secretarul general al judeţului, 

Ionel COCA 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                                         

Nr. 4801/22.04.2020 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind atestarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Galaţi 

 

În vederea accesării de fonduri europene, Consiliul Județean Galați a întreprins 
toate demersurile necesare pentru înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate 
publică a Județului Galați asupra drumului judeţean DJ 242A. 

Comisia specială de inventariere a domeniului public şi privat al judeţului Galaţi, 
numită prin Dispoziţia Președintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 496/01.10.2019, a 
procedat la inventarierea bunului imobil drum judeţean DJ 242A. 

Proiectul „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe 
drumul județean DJ 242A” a fost depus spre finanțare în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2014-2020, Apelul de proiecte cu titlul POR/2017/6/6.1/SUERD/1, Axa prioritară 6 
- Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 - 
Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la 
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Aria prioritară 1 – Interconectarea 
regiunii Dunării – a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării, Domeniul specific 
de acțiune 1.b – Îmbunătățirea mobilității și a multimodalității – legături rutiere, feroviare și 
aeriene. 

Proiectul vizează lucrările de reabilitare a sistemului rutier, a dispozitivelor de 
preluare a apelor pluviale, lucrări aferente podurilor şi podeţelor aflate pe traseul drumului, 
realizarea de piste pentru biciclişti, amenajarea de staţii pentru transportul public şi lucrări 
de siguranţa circulaţiei (semnalizarea rutieră, inclusiv amenajarea trecerilor de pietoni cu 
indicatoare cu dispozitive de iluminat cu leduri alimentate prin intermediul panourilor 
fotovoltaice) pe drumul judeţean DJ 242A între localitățile Rădești – Berești – Berești - 
Meria – Cavadinești. În conformitate cu ridicarea topografică, lungimea tronsonului de 
drum judeţean ce va fi reabilitat este de 17,90 km. 

Conform măsurătorilor din teren efectuate de proiectant, precum și a ridicărilor 
topografice vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, s-a constatat că 
lungimea reală a drumului este de 25+390 km. De asemenea, drumul județean DJ 242A 
are originea la intersecția cu DN 24D pe raza U.A.T. comuna Rădești. 

Totodată, dat fiind faptul că drumul are în componență construcții de tip poduri, ce 
traversează cursuri de apă codificate aflate în administrarea Administrației Naționale 
„Apele Române”, a fost necesară dezmembrarea cărților funciare aferente sectoarelor de 
drum ce cuprind aceste construcții (poduri), în care terenul aferent albiilor minore a fost 
înscris în domeniul public al Statului român – administrator Administrația Națională „Apele 
Române” prin Administrația Bazinală de Apă Prut – Bârlad, iar construcțiile (poduri) 
înscrise în domeniul public al Județului Galați. Astfel, au fost actualizate cărțile funciare nr. 
101590, 102514, 102505 și a fost deschisă cartea funciară nr. 101665. 

În acest context, se impune modificarea poziţiei 48 din inventar, motivat și de faptul 
că lucrările de reabilitare și modernizare a acestui drum din fonduri europene nu pot fi 
executate decât dacă documentele de proprietate confirmă faptul că denumirea, traseul și 
lungimea acestuia sunt corecte, respectiv „DJ 242A Rădești (DN 24D) – Berești – 
Cavadinești – DN 26 km: 0+000 - 25+390”, în loc de traseul „DJ 242A Bălăbănești (DJ242) 
— Berești — Gănești — DN 26, km. 0+000 — 24+000”, cum este descris la poz. 48 din 
Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 și de traseul „DN 24D (Bălăbănești)-
Cruceanu-Berești Meria-Slivna-Gănești (DN 26)” și lungimea de 24 km, cum este descris 
în Hotărârea Guvernului nr. 540/2000. Ulterior adoptării hotărârii consiliului județean, se va 
modifica și Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 cu noul traseu al drumului, respectiv „DJ 
242A Rădești (DN 24D) – Berești – Cavadinești – DN 26” și lungimea actualizată. 

De asemenea, se vor modifica și pozițiile 114, 115, 116, 117 și 118 din inventar în 
concordanţă cu denumirea drumului județean „DJ 242A Rădeşti (DN 24D) – Berești – 
Cavadinești – DN 26” pe care sunt poziţionate construcțiile (podurile având indicativele: 
P23, P24, P25, P26 și P27) și cu descrierea din cărțile funciare. Podurile P23 și P25 (poz. 



114 și 116 din Anexa 1 la Hotărârea de Guvern nr. 562/2002) traversează cursuri de apă 
codificate aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”. În consecință, 
dreptul de proprietate publică asupra terenurilor aferente albiilor minore ale cursurilor de 
apă au fost intabulate în favoarea  Statului român. 

 Cu adresa nr. MLPDA-179928/DPFBL-52601/18.02.2020, înregistrată la Consiliul 
Județean Galați cu nr. 14.214/1/24.02.2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației a transmis punctul de vedere, formulând o serie de recomandări de care s-a 
ținut cont. 

Astfel, s-a înscris, în cartea funciară, dreptul de administrare a A.N. „Apele Române”, 
prin A.B.A „Prut-Bârlad” asupra terenurilor reprezentând albii minore ale cursurilor de apă 
Chineja și Slivna, aferente podurilor P23 și P25 (poz. 114 și 116 din Anexa 1 la Hotărârea 
de Guvern nr. 562/2002). Pentru podurile P24, P26 și P27 (poz. 115, 117 și 118 din Anexa 
1 la Hotărârea de Guvern nr. 562/2002), care traversează cursuri de apă cu lungimi mai 
mici de 5 km, atât terenul aferent cursurilor de apă, cât și construcțiile (podurile) se află în 
domeniul public al U.A.T. județul Galați. S-a intabulat dreptul de proprietate asupra celor 3 
construcții (podurile P24, P26 și P27). 

Menționăm că podurile respective (P23, P24, P25 P26 și P27) au lungimile incluse în 
lungimea drumului județean DJ 242A (25,390 km). Potrivit Hotărârii Consiliului Județean 
Galați nr. 249/19.12.2017, atât drumul județean DJ 242A, cât și podurile situate pe acesta 
au fost reevaluate. În concordanță cu recomandările transmise de minister, a fost modificat 
și procesul verbal nr. 13925/9.12.2019 al comisiei speciale de inventariere. 

Având în vedere cele expuse mai sus şi în conformitate cu procedura prevăzută în 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 
ulterioare, propunem atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
judeţului Galaţi, prin modificarea pozițiilor 48, 114, 115, 116, 117 și 118 ale Secţiunii I 
„Bunuri imobile” din anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
judeţului Galaţi” la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public 
al judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 şi 605 bis din 15 august 2002, 
cu modificările şi completările ulterioare (cele mai recente producându-se prin Hotărârea 
Guvernului nr. 847/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 957 din 4 
decembrie 2017), conform anexei care face parte integrantă din prezentul proces–verbal. 

Urmare a adresei Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr. 
MLPDA-179928/DPFBL-52601/18.02.2020, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 
14214/1/24.02.2020, în proiectul de hotărâre s-au operat modificări conform recomandărilor 
legale. În privința recomandărilor de la punctul 3 din adresa ministerului, facem următoarele 
precizări: 
- cartea funciară se deschide pentru fiecare U.A.T. în parte, având număr cadastral distinct 

stabilit de calculatorul OCPI, iar stabilirea tronsoanelor se face pentru fiecare U.A.T.; 
- numărul de tronsoane apare doar în descriere, acesta fiind doar informativ; 
- conform adresei ministerului, modelul în care se recomandă denumirea de tronsoane, pe 

toată lungimea drumului, nu are bază legală și este doar o recomandare care, dacă ar fi 
aplicată, ar necesita modificarea tuturor cărților funciare, în timp, în cazul unor modificări 
de lungimi sau suprafețe; 

- recomandarea OCPI pentru această problemă este ca numărul tronsonului să se 
regăsească doar în cadrul unui U.A.T. 

La punctul privind recomandarea ministerului de reanalizare a pozițiilor nr. 114, 115, 116, 
117 și 118 din Anexa 1 la H.G. nr. 562/2002, aferente podurilor P23, P24, P25, P26 și 
P27, potrivit căreia podurile respective (construcții) ar trebui să facă parte integrantă din 
drumul județean DJ 242A, în inventarul centralizat al bunurilor ce alcătuiesc domeniul 
public al unui U.A.T., conform normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor,  
mijloacele fixe de natura construcțiilor sunt evidențiate separat, în poziții distincte, având 
coduri de clasificare pentru fiecare tip de construcție. Astfel, conform „Catalogului privind 
clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe”, aprobat prin H.G. nr. 
2139/2004, podurile au codul de clasificare 1.3.17.2 (Poduri, podețe, etc. din zidărie, beton 
armat sau metal), iar drumurile județene au codul de clasificare 1.3.7.2 (Infrastructură 
drumuri publice cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundație suplă).                                                     



 
Solicităm avizarea prezentului proiect de către Comisiile de specialitate ale 

Consiliului Judeţean Galaţi nr. 5 – juridică, pentru administraţie publică locală, de 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională şi, 
respectiv, nr. 6 – de analiză privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, 
lucrări publice şi de refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură.  

În concluzie, supunem spre aprobare şedinţei în plen proiectul actului administrativ 

sus-arătat. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 

Costel FOTEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

                                                                                                                                  
 
 
 

                                                                                                                                    Director executiv, 
                                                                                                                                                                  Constantin CRISTEA 
Nedelcu Costel 
16.04.2020/1 ex.  
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la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind atestarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Galaţi 

 
 

Prin referatul de aprobare, iniţiatorul – Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, 
domnul Costel FOTEA, propune spre adoptare proiectul de hotărâre privind atestarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Galaţi. 

În vederea accesării de fonduri europene, Consiliul Județean Galați a întreprins 
toate demersurile necesare pentru înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate 
publică a Județului Galați asupra drumului judeţean DJ 242A. 

Comisia specială de inventariere a domeniului public şi privat al judeţului Galaţi, 
numită prin Dispoziţia Președintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 496/01.10.2019, a 
procedat la inventarierea bunului imobil drum judeţean DJ 242A. 

Proiectul „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe 
drumul județean DJ 242A” a fost depus spre finanțare în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2014-2020, Apelul de proiecte cu titlul POR/2017/6/6.1/SUERD/1, Axa prioritară 6 
- Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 - 
Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la 
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Aria prioritară 1 – Interconectarea 
regiunii Dunării – a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării, Domeniul specific 
de acțiune 1.b – Îmbunătățirea mobilității și a multimodalității – legături rutiere, feroviare și 
aeriene. 

Proiectul vizează lucrările de reabilitare a sistemului rutier, a dispozitivelor de 
preluare a apelor pluviale, lucrări aferente podurilor şi podeţelor aflate pe traseul drumului, 
realizarea de piste pentru biciclişti, amenajarea de staţii pentru transportul public şi lucrări 
de siguranţa circulaţiei (semnalizarea rutieră, inclusiv amenajarea trecerilor de pietoni cu 
indicatoare cu dispozitive de iluminat cu leduri alimentate prin intermediul panourilor 
fotovoltaice) pe drumul judeţean DJ 242A între localitățile Rădești – Berești – Berești - 
Meria – Cavadinești.  

În conformitate cu ridicarea topografică, lungimea tronsonului de drum judeţean ce 
va fi reabilitat este de 17,90 km. 

Conform măsurătorilor din teren efectuate de proiectant, precum și a ridicărilor 
topografice vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, s-a constatat că 
lungimea reală a drumului este de 25+390 km. De asemenea, drumul județean DJ 242A 
are originea la intersecția cu DN 24D pe raza UAT comuna Rădești. 

Totodată, dat fiind faptul că drumul are în componență construcții de tip poduri, ce 
traversează cursuri de apă codificate aflate în administrarea Administrației Naționale 
„Apele Române”, a fost necesară dezmembrarea cărților funciare aferente sectoarelor de 
drum ce cuprind aceste construcții (poduri), în care terenul aferent albiilor minore a fost 
înscris în domeniul public al Statului român – administrator Administrația Națională „Apele 
Române” prin Administrația Bazinală de Apă Prut – Bârlad, iar construcțiile (poduri) 
înscrise în domeniul public al Județului Galați. Astfel, au fost actualizate cărțile funciare nr. 
101590, 102514, 102505 și a fost deschisă cartea funciară nr. 101665. 

În acest context, se impune modificarea poziţiei 48 din inventar, motivat și de faptul 
că lucrările de reabilitare și modernizare a acestui drum din fonduri europene nu pot fi 
executate decât dacă documentele de proprietate confirmă faptul că denumirea, traseul și 
lungimea acestuia sunt corecte, respectiv „DJ 242A Rădești (DN 24D) – Berești – 
Cavadinești – DN 26 km: 0+000 - 25+390”, în loc de traseul „DJ 242A Bălăbănești (DJ242) 



 

 

— Berești — Gănești — DN 26, km. 0+000 — 24+000”, cum este descris la poz. 48 din 
Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 și de traseul „DN 24D (Bălăbănești)-
Cruceanu-Berești Meria-Slivna-Gănești (DN 26)” și lungimea de 24 km, cum este descris 
în Hotărârea Guvernului nr. 540/2000. De asemenea, se vor modifica și pozițiile 114, 115, 
116, 117 și 118 din inventar în concordanţă cu denumirea drumului județean „DJ 242A 
Rădeşti (DN 24D) – Berești – Cavadinești – DN 26” pe care sunt poziţionate construcțiile 
(podurile având indicativele: P23, P24, P25, P26 și P27) și cu descrierea din cărțile 
funciare. Podurile P23 și P25 (poz. 114 și 116 din Anexa 1 la Hotărârea de Guvern nr. 
562/2002) traversează cursuri de apă codificate aflate în administrarea Administrației 
Naționale „Apele Române”. În consecință, dreptul de proprietate publică asupra terenurilor 
aferente albiilor minore ale cursurilor de apă au fost intabulate în favoarea  Statului român. 

 Cu adresa nr. MLPDA-179928/DPFBL-52601/18.02.2020, înregistrată la Consiliul 
Județean Galați cu nr. 14.214/1/24.02.2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației a transmis punctul de vedere, formulând o serie de recomandări de care s-a 
ținut cont. 

Astfel, s-a înscris, în cartea funciară, dreptul de administrare a A.N. „Apele 
Române”, prin A.B.A „Prut-Bârlad” asupra terenurilor reprezentând albii minore ale 
cursurilor de apă Chineja și Slivna, aferente podurilor P23 și P25 (poz. 114 și 116 din 
Anexa 1 la Hotărârea de Guvern nr. 562/2002). Pentru podurile P24, P26 și P27 (poz. 115, 
117 și 118 din Anexa 1 la Hotărârea de Guvern nr. 562/2002), care traversează cursuri de 
apă cu lungimi mai mici de 5 km, atât terenul aferent cursurilor de apă, cât și construcțiile 
(podurile) se află în domeniul public al U.A.T. județul Galați. S-a intabulat dreptul de 
proprietate asupra celor 3 construcții (podurile P24, P26 și P27). 

Menționăm că podurile respective (P23, P24, P25 P26 și P27) au lungimile incluse 
în lungimea drumului județean DJ 242A (25,390 km). Potrivit Hotărârii Consiliului Județean 
Galați nr. 249/19.12.2017, atât drumul județean DJ 242A, cât și podurile situate pe acesta 
au fost reevaluate. 

În concordanță cu recomandările transmise de minister, a fost modificat și procesul 
verbal nr. 13925/9.12.2019 al comisiei speciale de inventariere. 

Având în vedere cele expuse mai sus şi în conformitate cu procedura prevăzută în 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 
ulterioare, propunem modificarea pozițiilor 48, 114, 115, 116, 117 și 118 ale Secţiunii I 
„Bunuri imobile” din anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
judeţului Galaţi” la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public 
al judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 şi 605 bis din 15 august 2002, 
cu modificările şi completările ulterioare (cele mai recente producându-se prin Hotărârea 
Guvernului nr. 847/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 957 din 4 
decembrie 2017). 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază prevederile Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare. 

Astfel, conform dispozițiilor tranzitorii prevăzute la art. 607 alin. (4), „Modificările 
inventarelor bunurilor aparţinând domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale 
atestate prin hotărâre a Guvernului, anterior intrării în vigoare a prezentului cod, se atestă 
prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 
sau a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz”. 

În acest sens, „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii 
administrativ-teritoriale se întocmeşte şi se actualizează de către o comisie special 
constituită, condusă de autoritatea executivă ori de o altă persoană împuternicită să 
exercite atribuţiile respective, după caz.” [art. 289 alin. (2)]. „Inventarul prevăzut la alin. (2) 
se atestă prin hotărâre a autorităţii deliberative a fiecărei unităţi administrativ-teritoriale.” 
[art. 289 alin. (5)] 

„Hotărârea va fi însoţită, sub sancţiunea nulităţii, constatată în condiţiile legii, cel 
puţin de următoarele documente: 

 a) 23 de extrase de carte funciară, având numerele: 100567, 101020, 100128, 
101021, 100170, 100127, 100750, 101591, 101665, 101590, 102512, 102503, 102507, 



 

 

102504, 102514, 102505, 102506, 102509, 103644, 103642, 103643, 101666 și 102815, 
corespunzătoare drumului județean DJ 242A și a podurilor aflate pe traseul drumului, din 
care să reiasă înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară şi faptul că bunul în 
cauză nu este grevat de sarcini; 

 b) declaraţie pe propria răspundere a secretarului general al unităţii administrativ-
teritoriale din care să reiasă că bunul în cauză nu face/face obiectul unor litigii la momentul 
adoptării hotărârii.” [art. 289 alin. (6)] – declaraţia nr.         din data       .04.2020. 

„Proiectul hotărârii privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al unităţii administrativ-teritoriale se comunică şi ministerului cu atribuţii în domeniul 
administraţiei publice, însoţit de documentele prevăzute la alin. (6) în termenul prevăzut la 
art. 197 alin. (1).” [art. 289 alin. (9)] 

„Ministerul cu atribuţii în domeniul administraţiei publice transmite în termen de 
maximum 60 zile de la înregistrarea comunicării prevăzute la alin. (9) un punct de vedere 
cu privire la proiectul hotărârii, precum şi la documentaţia aferentă acesteia, pe baza 
consultării autorităţilor şi instituţiilor interesate cu privire la situaţia juridică a 
bunului/bunurilor care fac obiectul hotărârii.” [art. 289 alin. (10)] 

„În situaţia în care ministerul cu atribuţii în domeniul administraţiei publice, în punctul 
de vedere comunicat, sesizează aspecte care contravin prevederilor legale în vigoare, 
autorităţile administraţiei publice locale efectuează modificările corespunzătoare în 
proiectul hotărârii prevăzute la alin. (5) în termen de maximum 45 de zile de la data luării la 
cunoştinţă a acestuia.” [art. 289 alin. (12)] 

„În situaţia în care ministerul cu atribuţii în domeniul administraţiei publice, în punctul 
de vedere comunicat, nu sesizează aspecte care contravin prevederilor legale în vigoare, 
precum şi în cazul prevăzut la alin. (12), autoritatea deliberativă, la propunerea autorităţii 
executive, adoptă hotărârea prin care se atestă inventarul bunului/bunurilor din domeniul 
public al unităţii administrativ-teritoriale.” [art. 289 alin. (13)] 

Urmare a adresei Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr. 
MLPDA-179928/DPFBL-52601/18.02.2020, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 
14214/1/24.02.2020, în proiectul de hotărâre s-au operat modificări conform recomandărilor 
legale. În privința recomandărilor de la punctul 3 din adresa ministerului, facem următoarele 
precizări: 

- cartea funciară se deschide pentru fiecare U.A.T. în parte, având număr cadastral 
distinct stabilit de calculatorul OCPI, iar stabilirea tronsoanelor se face pentru fiecare 
U.A.T.; 

- numărul de tronsoane apare doar în descriere, acesta fiind doar informativ; 
- conform adresei ministerului, modelul în care se recomandă denumirea de 

tronsoane, pe toată lungimea drumului, nu are bază legală și este doar o 
recomandare care, dacă ar fi aplicată, ar necesita modificarea tuturor cărților 
funciare, în timp, în cazul unor modificări de lungimi sau suprafețe; 

- recomandarea OCPI pentru această problemă este ca numărul tronsonului să se 
regăsească doar în cadrul unui U.A.T. 

La punctul privind recomandarea ministerului de reanalizare a pozițiilor nr. 114, 115, 116, 
117 și 118 din Anexa 1 la H.G. nr. 562/2002, aferente podurilor P23, P24, P25, P26 și 
P27, potrivit căreia podurile respective (construcții) ar trebui să facă parte integrantă din 
drumul județean DJ 242A, în inventarul centralizat al bunurilor ce alcătuiesc domeniul 
public al unui U.A.T., conform normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor,  
mijloacele fixe de natura construcțiilor sunt evidențiate separat, în poziții distincte, având 
coduri de clasificare pentru fiecare tip de construcție. Astfel, conform „Catalogului privind 
clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe”, aprobat prin H.G. nr. 
2139/2004, podurile au codul de clasificare 1.3.17.2 (Poduri, podețe, etc. din zidărie, 
beton armat sau metal), iar drumurile județene au codul de clasificare 1.3.7.2 
(Infrastructură drumuri publice cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundație 
suplă).  
 
 



 

 

                                                        
În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, autoritatea deliberativă, în speţă Consiliul 

Judeţean Galaţi, „adoptă hotărâri cu majoritate calificată, absolută sau simplă, după caz”. 
[art. 182 alin. (1)] 

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