
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 

din ____________________  2020 
 

privind: solicitarea adresată Guvernului României de trecere din domeniul public al 
statului și din administrarea și folosința gratuită a Direcției Județene pentru Sport și 
Tineret Galați în domeniul public al județului Galați și în administrarea Consiliului 
Județean Galați a unor bunuri imobile (construcții și terenuri) 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9753/11.09.2020 
 

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 adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 
44.476/MDRAP/03.05.2018, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 5.115/11.05.2018; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 164/13.08.2018 privind exprimarea 
acordului Consiliului Judeţean Galaţi cu privire la oportunitatea transferului la nivelul judeţului Galaţi a 
competenţelor privind implementarea politicilor naţionale şi reglementărilor în domeniul tineretului şi 
sportului, exercitate în prezent de Ministerul Tineretului şi Sportului şi structurile sale teritoriale; 

Având în vedere prevederile art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 292 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), c) și d), alin. (5) lit. a), e) şi f) 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 Guvernului României de trecere din domeniul public al 
statului și din administrarea și folosința gratuită a Direcției Județene pentru Sport și Tineret Galați în 
domeniul public al județului Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați a unor bunuri imobile 
(construcții și terenuri).  

(2) Datele de identificare ale bunurilor imobile (construcții și terenuri) prevăzute la alin. (1) sunt 
cuprinse în Anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Se declară de interes public județean bunurile imobile prevăzute la art. 1. 
 

 

P R E Ş E D I N T E,  

Costel FOTEA 
 

        
                                                                                              
                                                                                                                                  

                                                                                                             
 
 
 
    Nedelcu Costel                                                                                                                                                       Director executiv, 
    10.09.2020/1 ex.                                                                                                                                                   Constantin CRISTEA  

Contrasemnează pentru legalitate: 

Secretarul general al judeţului, 

Ionel COCA 
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ANEXĂ 

Datele de identificare 
ale bunurilor imobile (construcții și terenuri) care trec din domeniul public al statului și din administrarea și folosința gratuită a Direcției Județene pentru 

Sport și Tineret Galați în domeniul public al județului Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați 
 

  
 

Nr. 
crt. 

Cod 
de 

clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de identificare 

Anul 
dobândirii 

şi/sau al dării 
în folosinţă 

Valoarea 
de 

inventar 
(mii lei) 

Situaţia juridică actuală 

0 1 2 3 4 5 6 

       
26697   8.26.02. Complex 

alimentație 
și cazare 
sportivi 

Mun. Galați, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 76 - 78, Jud. Galați; 
Suprafață teren – 2.029,86 m

2
, nr. cadastral CAD: 7314, intravilan, 

având ca vecinătăți: 
 
la est     – proprietate particulară 
la nord   – domeniu public 
la vest   – domeniu public, str. Alexandru Ioan Cuza 
la sud    – proprietate particulară 
 
categoria de folosință: curți, construcții, pe care sunt edificate 
următoarele construcții administrative și social culturale: 
  
Nr. cadastral CAD: 7314 - C1 – Cantină sport 70 locuri – suprafață 
construită la sol: 337m

2
;  

 
 
Nr. cadastral CAD: 7314-C2 – Hotel sport cu 50 locuri – suprafață 
construită la sol: 354 m

2
;  

 
 
Nr. cadastral CAD: 7314-C3 –  construcții Anexă – suprafață 
construită la sol: 209 m

2
;  

1984 96,716 Cartea funciară nr. 108009 – Unitatea 
administrativ-teritorială  municipiul 
Galați 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartea funciară nr. 108009-C1 – 
Unitatea administrativ-teritorială  
municipiul Galați 
 
Cartea funciară nr. 108009-C2 – 
Unitatea administrativ-teritorială  
municipiul Galați 
 
Cartea funciară nr. 108009-C3 – 
Unitatea administrativ-teritorială  
municipiul Galați 
 

 
26698 

 
8.26.02 

 
Complex 
sportiv 
„Dunărea” 

 
Mun. Galați, str. Stadionului nr. 1, Jud. Galați; 
Suprafață teren – 16.423,65 m

2
, nr. cadastral 104585, intravilan, 

având ca vecinătăți: 
 
la est     – domeniu public 
la nord   – domeniu public 
la vest   – domeniu public, str. Stadionul 

 
1964 

 
10.267,88

2 

 
Cartea funciară nr. 104585 – Unitatea 
administrativ-teritorială  municipiul 
Galați 
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Nr. 
crt. 

Cod 
de 

clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de identificare 

Anul 
dobândirii 

şi/sau al dării 
în folosinţă 

Valoarea 
de 

inventar 
(mii lei) 

Situaţia juridică actuală 

0 1 2 3 4 5 6 

la sud    – Liceul cu program sportiv 
 
categoria de folosință: curți, construcții, pe care sunt edificate 
următoarele construcții: 
 
Nr. cadastral 104585 – C2 – Sediu DJST; suprafață construită la 
sol: 233  m

2
; 

 
Nr. cadastral 104585 – C3 – Bazin de înot mic; suprafață construită 
la sol: 20 m

2
; 

 
Nr. cadastral 104585-C4 – Bar; suprafață construită la sol: 15 m

2
; 

 
 
Nr. cadastral 104585-C5–Terasă; suprafață construită la sol: 48 m

2
; 

 
 
Nr. cadastral 104585 – C6 – Bucătărie; suprafață construită la sol: 
53 m

2
; 

 
Nr. cadastral 104585 – C7 – Terasă; suprafață construită la sol: 141 
m

2
; 

 
Nr. cadastral 104585 – C8 – Bazin de înot mare, descoperit, 
antrenament; suprafață construită la sol: 1.102 m

2
; 

 
Nr. cadastral 104585–C9 – WC; suprafață construită la sol: 12 m

2
; 

 
 
Nr. cadastral 104585-C10 –Bar; suprafață construită la sol: 11 m

2
; 

 
 
Nr. cadastral 104585 – C11 – Sală popice, judo și sediu 
administrativ; suprafață construită la sol: 739 m

2
; 

 
Nr. cadastral 104585 – C12 – Vestiare; suprafață construită la sol: 
680 m

2
; 

 
Nr. cadastral 104585 – C13 – Depozit; suprafață construită la sol: 
127 m

2
; 

 
 
 
 
 
Cartea funciară nr. 104585-C2 – 
Unitatea administrativ-teritorială  
municipiul Galați 
Cartea funciară nr. 104585-C3 – 
Unitatea administrativ-teritorială  
municipiul Galați 
Cartea funciară nr. 104585-C4 – 
Unitatea administrativ-teritorială  
municipiul Galați 
Cartea funciară nr. 104585-C5 – 
Unitatea administrativ-teritorială  
municipiul Galați 
Cartea funciară nr. 104585-C6 – 
Unitatea administrativ-teritorială  
municipiul Galați 
Cartea funciară nr. 104585-C7 – 
Unitatea administrativ-teritorială  
municipiul Galați 
Cartea funciară nr. 104585-C8 – 
Unitatea administrativ-teritorială  
municipiul Galați 
Cartea funciară nr. 104585-C9 – 
Unitatea administrativ-teritorială  
municipiul Galați 
Cartea funciară nr. 104585-C10 – 
Unitatea administrativ-teritorială  
municipiul Galați 
Cartea funciară nr. 104585-C11 – 
Unitatea administrativ-teritorială  
municipiul Galați 
Cartea funciară nr. 104585-C12 – 
Unitatea administrativ-teritorială  
municipiul Galați 
Cartea funciară nr. 104585-C13 – 
Unitatea administrativ-teritorială  
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Nr. 
crt. 

Cod 
de 

clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de identificare 

Anul 
dobândirii 

şi/sau al dării 
în folosinţă 

Valoarea 
de 

inventar 
(mii lei) 

Situaţia juridică actuală 

0 1 2 3 4 5 6 

 
Nr. cadastral 104585-C14–Garaj; suprafață construită la sol: 55  m

2
; 

 
 
Nr. cadastral 104585 – C15 – Garaje; suprafață construită la sol: 
192  m

2
; 

municipiul Galați 
Cartea funciară nr. 104585-C14 – 
Unitatea administrativ-teritorială  
municipiul Galați 
Cartea funciară nr. 104585-C15 – 
Unitatea administrativ-teritorială  
municipiul Galați 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

63733 
 

63707 
 

63710 
 

63711 
 

63714 
 
 

63717 
 

63718 
 
121635 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.26.10 
 

8.26.10 
 

8.26.10 
 

8.26.10 
 

8.26.10 
 
 

8.26.10 
 

8.26.10 
 

8.26.10 

 
Tabăra 
școlară 

Gârboavele 

 
Com. Tulucești, Jud. Galați; 
Suprafață teren – 20.914 m

2
, având ca vecinătăți: 

 
la est     – domeniu public 
la nord   – domeniu public 
la vest   – domeniu public 
la sud    – domeniu public 
 
Bazin înot 
 
Beci pământ 
 
Bucătărie - construcție din beton 
 
Bucătărie - construcție din tablă 
 
Construcție cazare cu 50 locuri construcție - din cărămidă și partial 
beton 
 
Spălătorie - construcție din beton 
 
WC - construcție din cărămidă 
 
Sală de mese – construcție din beton 

 
1987 

 
 
 
 
 
 
 

1999 
 

1987 
 

1987 
 

1987 
 

1987 
 
 

1987 
 

1987 
 

1999 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0,006 

 
0,00 

 
59,683 

 
80,587 

 
408,057 

 
 

86,343 
 

3,094 
 

0,554 

 
Imobilul este în domeniul public al 
Statului Român și se află pe raza 
teritorială a Unității administrativ-

teritoriale comuna Tulucești 
neintabulat   

 

 
 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 9753 din 11.09.2020 
 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind solicitarea adresată 

Guvernului României de trecere din domeniul public al statului și din administrarea și 
folosința gratuită a Direcției Județene pentru Sport și Tineret Galați în domeniul 

public al județului Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați a unor bunuri 
imobile (construcții și terenuri) 

 
 
 

Prin trecerea bunurilor imobile (construcții și terenuri) – tabăra Gârboavele, zona sportivă 

din proximitatea bazinului olimpic, aflate actualmente în conservare, hotelul și restaurantul 

sportivilor din str. Al. I. Cuza nr. 76 – din domeniul public al statului și din administrarea și 

folosința gratuită a Direcției Județene pentru Sport și Tineret Galați, în domeniul public al 

județului Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați, se are în vedere modernizarea, 

derularea de investiții şi deschiderea acestora.  

Se creează astfel cadrul de desfășurare, pentru copii, tinerii și sportivi din județul Galați, 

de activități educative şi sportive integrate cu celelalte acțiuni sportive din municipiul Galați, de 

destindere și agrement în cadrul pădurii Gârboavele, coordonate de către Consiliul Județean 

Galați și instituții subordonate.  

      Finanțarea investițiilor necesare pentru această zonă de interes județean se poate obține 

din fonduri proprii ale județului Galați și din fonduri europene nerambursabile. 

 

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/10.09.2020/1 ex. 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 9753 din 11.09.2020 

 

                                                  
 

                                                   RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind solicitarea adresată 

Guvernului României de trecere din domeniul public al statului și din administrarea și 
folosința gratuită a Direcției Județene pentru Sport și Tineret Galați în domeniul public al 

județului Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați a unor bunuri imobile 
(construcții și terenuri) 

 
 

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 Guvernului României de trecere din domeniul public al statului și 
din administrarea și folosința gratuită a Direcției Județene pentru Sport și Tineret Galați în 
domeniul public al județului Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați a unor bunuri 
imobile (construcții și terenuri). 
       Prin trecerea bunurilor imobile (construcții și terenuri) – tabăra Gârboavele, zona sportivă 
din proximitatea bazinului olimpic, aflate actualmente în conservare, hotelul și restaurantul 
sportivilor din str. Al. I. Cuza nr. 76 – din domeniul public al statului și administrarea și folosința 
gratuită a Direcției Județene pentru Sport și Tineret Galați în domeniul public al județului Galați 
și administrarea Consiliului Județean Galați se doreşte modernizare, şi derularea de investiții, 
şi deschiderea acestora. 

Se creează cadrul de desfășurare de activități educative şi sportive, pentru copii și tinerii 
din județul Galați, integrate şi cu celelalte acțiuni sportive, de destindere și agrement în cadrul 
pădurii Gârboavele, şi din municipiul Galați, coordonate de către Consiliul Județean Galați și 
instituții subordonate.  

Finanțarea investițiilor necesare pentru această zonă de interes județean se poate obține 
din fonduri proprii ale județului Galați și din fonduri europene nerambursabile. 

 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază prevederile din Legea nr. 287/2009 privind 

Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordonanței de Urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Potrivit prevederilor art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare: „Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea 
dreptului de proprietate publică sau prin actul de revocare emis, în condiţiile legii, dacă 
interesul public o impune, de organul care l-a constituit”. 

În conformitate cu art. 292 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare „Trecerea unui bun din 
domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale se face la 
cererea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a 
consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, prin hotărâre a 
Guvernului, iniţiată de autorităţile prevăzute la art. 287 lit. a), care au în administrare bunul 
respectiv, dacă prin lege nu se dispune altfel”. 

În conformitate cu art. 173 alin. (1) lit. b), c) și d) 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”; d) în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean 
asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes judeţean privind: a) educaţia; ….. ; e) tineretul; f) sportul; ….”. 

 



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, 
_____________ 

                                                                                                                            


