
  
 

 
 

HOTĂRÂREA NR. _____      

 din ___________________ 2020 
 

privind: solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui 
bun imobil (teren în suprafață de 30.623 mp) din domeniul public al municipiului Galați 
și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în domeniul public al judeţului 
Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați 

Iniţiator: Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi                      
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8938/20.08.2020  
  

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 Judeţului Galaţi;  

Având în vedere raportul de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 buget-finanţe, 
strategii, studii şi prognoză economico-socială și 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 prevederile art. 294 alin. (3) și alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și c) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 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 modificările și completările 
ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. (1) Se aprobă solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galați de 
trecere a unui bun imobil (teren în suprafață de 30.623 mp) din domeniul public al municipiului 
Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în domeniul public al judeţului 
Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați.  

(2) Datele de identificare ale bunului imobil (teren în suprafață de 30.623 mp) prevăzut 
la alin. (1) sunt cuprinse în anexele 1 și 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art.2. Se declară de interes public județean bunul imobil prevăzut la art. 1. 
 

Art.3. Predarea-preluarea bunului imobil se va face pe bază de proces verbal, încheiat 
între Consiliul Județean Galați și Primăria municipiului Galați, în termen de 15 zile de la data 
adoptării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Galați de aprobare a solicitării Consiliului 
Județean Galați. 

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Local al municipiului Galați.  
 

 

P R E Ş E D I N T E,  

Costel FOTEA 

 
        

                                                                                              
                                                                                                                                                                

                                                                                                              
    Nedelcu Costel                                                                                                                                                       Director executiv, 
    10.08.2020/1 ex.                                                                                                                                                   Constantin CRISTEA 
                                                                                                                                                                            
 

Contrasemnează pentru legalitate: 

Secretarul general al judeţului, 

Ionel COCA 
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ANEXA 1 

 
 

Datele de identificare 
 
 
 

ale bunului imobil (teren în suprafață de 30.623 mp) care trece din domeniul public al 
municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în domeniul 

public al judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați 
 
 
 

Bunul imobil se află situat în municipiul Galaţi, Cartier zona B, str. Traian nr. 226A, 
Parcul Rizer, înscris în cartea funciară nr. 100900 - U.A.T. municipiul Galați, sub nr. cadastral 
-  Cad 20385.  

 
Suprafață teren       –    30.623 mp – Lot 1 
 
Vecini :  Nord  – Domeniul public al municipiului Galați (str. Rizer)  
              Sud   – Domeniul public al municipiului Galați (str. Rizer) 
              Vest  – Domeniul public al municipiului Galați (str. Traian)  
              Est    – Domeniul public al municipiului Galați (str. Rizer) 
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ANEXA 2 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 8938 din 20.08. 2020 

 

REFERAT DE APROBARE 
 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind solicitarea adresată 
Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui bun imobil (teren în suprafață 
de 30.623 mp) din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului 
Local al municipiului Galați în domeniul public al judeţului Galaţi și în administrarea 

Consiliului Județean Galați 
 

 
 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 450/25.04.2007 a trecut din domeniul 

public al municipiului Galați în domeniul public al județului Galați  terenul în suprafață de 

4.600 mp – Lot 2, situat în Galați, Parc Rizer și înscris în cartea funciară nr. 100901 - 

U.A.T. municipiul Galați, sub nr. cadastral -  Cad 20386, pentru construirea Muzeului de 

Artă Vizuală Galați.  

Având în vedere apropierea finalizării lucrărilor de construire a Muzeului de Artǎ 

Vizualǎ Galați, se solicită preluarea în domeniul public al județului Galați a imobilului (teren 

în suprafață de 30.623 m2 – Lot 1, situat în Galaţi, Parc Rizer, str. Traian, nr. 226B, înscris 

în cartea funciară nr. 100900 - U.A.T. municipiul Galați, sub nr. cadastral -  Cad 20385). 

Prin preluarea terenului respectiv în domeniul public al județului Galați se are în 

vedere integrarea construcției Muzeului de Artă Vizuală Galați în arhitectura Parcului 

Rizer, reamenajarea zonei astfel încât să se poată găzdui expoziții de artă în aer liber, 

modernizarea zonelor de joacă pentru copii și a zonelor de relaxare și promenadă.  

Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, 

precum şi avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 buget-finanţe, strategii, studii şi prognoză 

economico-socială și 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. 

 

Faţă de cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma 

prezentată. 

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 
 

Costel FOTEA 
 
 
 
                                                                                                                                        

                                                                                                                                                             Director executiv, 
                                                                                                                                                           Constantin CRISTEA 
 
 
Nedelcu Costel/10.08.2020/1 ex. 

 
 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 8938 din 20.08 2020 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind solicitarea adresată 
Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui bun imobil (teren în suprafață de 
30.623 mp) din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al 

municipiului Galați în domeniul public al judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului 
Județean Galați 

 
 

Prin referatul de aprobare, iniţiatorul – Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, domnul 

Costel FOTEA, propune spre adoptare proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi 

privind solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui bun imobil 

(teren în suprafață de 30.623 mp) din domeniul public al municipiului Galați și administrarea 

Consiliului Local al municipiului Galați în domeniul public al judeţului Galaţi și în administrarea 

Consiliului Județean Galați. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 450/25.04.2007 a trecut din domeniul public 

al municipiului Galați în domeniul public al județului Galați  terenul în suprafață de 4.600 mp – 

Lot 2, situat în Galați, Parc Rizer și înscris în cartea funciară nr. 100901 - U.A.T. municipiul 

Galați, sub nr. cadastral -  Cad 20386, pentru construirea Muzeului de Artă Vizuală Galați.  

Având în vedere apropierea finalizării lucrărilor de construire a Muzeului de Artǎ Vizualǎ 

Galați, se solicită preluarea în domeniul public al județului Galați a imobilului (teren în 

suprafață de 30.623 m2 – Lot 1, situat în Galaţi, Parc Rizer, str. Traian, nr. 226B, înscris în 

cartea funciară nr. 100900 - U.A.T. municipiul Galați, sub nr. cadastral -  Cad 20385). 

Prin preluarea terenului respectiv în domeniul public al județului Galați se are în vedere 

integrarea construcției Muzeului de Artă Vizuală Galați în arhitectura Parcului Rizer, 

reamenajarea zonei astfel încât să se poată găzdui expoziții de artă în aer liber, modernizarea 

zonelor de joacă pentru copii și a zonelor de relaxare și promenadă. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază prevederile Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

În conformitate cu art. 173 alin. (1) lit. b) și c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare „Consiliul 

judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: b) atribuţii privind 

dezvoltarea economico-socială a județului; c) atribuţii privind administrarea domeniului public 

şi privat al judeţului”. 

Potrivit prevederilor art. 294 alin. (3) și alin. (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  „Trecerea unui 

bun din domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale de pe raza teritorială a unui 

județ, în domeniul public al județului respectiv se face la cererea consiliului județean, prin 

hotărâre a consiliului local al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz”. „Declararea 

bunului ca fiind de uz sau de interes public judeţean sau local se face prin hotărâre a 

consiliului judeţean sau a consiliului local care a solicitat trecerea în condiţiile prevăzute la 

alin. (1)-(3), după caz.” 

 

 



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. 

 

 
 
Director executiv, 

Cristea Constantin 
Director executiv, 

Angheluţă Laura–Delia 
Direcţia Arhitect şef, 

_____________ 
Director executiv, 
Epure Camelia 

Director executiv, 
Stoica George 

Director executiv, 
Săndulache Elena 

Serviciul contencios şi  
probleme juridice, 
_____________ 

                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director executiv: Constantin Cristea                                                                                                                                                                                                                          

Nedelcu Costel/1 ex/ 10.08.2020 


