
  
 

 
 

HOTĂRÂREA NR. _____      

 din ___________________ 2020 
 

privind: solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Valea Mărului de trecere a 
unui imobil (teren), situat în comuna Valea Mărului, județul Galați, din domeniul public 
al comunei Valea Mărului, județul Galați şi din administrarea Consiliului Local al 
comunei Valea Mărului, județul Galați în domeniul public al judeţului Galaţi şi în 
administrarea Consiliului Județean Galați 

Iniţiator: Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi                      
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9754/11.09.2020  
  

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 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 comunei Valea Mărului, 
județul Galați de trecere a unui imobil (teren), în suprafaţă de 7.698 mp – Lot 2, situat în 
comuna Valea Mărului, județul Galați, tarlaua 12, parcela 167, din domeniul public al comunei 
Valea Mărului, județul Galați şi din administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mărului, 
județul Galați în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean 
Galați. 

(2) Datele de identificare ale imobilului (teren) sunt cuprinse în anexa ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

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

 

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Local al comunei Valea Mărului.  
 

P R E Ş E D I N T E,  

Costel FOTEA 
 

        
                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                 

    Șef serviciu Eugenia Pufu                                                                                                                                        Director executiv, 
                               .                                                                                                                                                   Constantin CRISTEA 

Contrasemnează pentru legalitate: 

Secretarul general al judeţului, 

Ionel COCA 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 9754 din11.09. 2020 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind solicitarea adresată 
Consiliului Local al comunei Valea Mărului de trecere a unui imobil (teren), situat în 
comuna Valea Mărului, județul Galați, din domeniul public al comunei Valea Mărului, 
județul Galați şi din administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mărului, județul 

Galați în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galați 
 

 
În conformitate cu prevederile Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, 

Axa 3, este în curs de implementare proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în 

județul Galați”. 

Acest proiect își propune, ca şi componentă a procesului de implementare, realizarea 

drumurilor ce asigură accesul la instalațiile realizate în cadrul proiectului. 

În același timp, după finalizarea lucrărilor de execuție, aceste obiective de investiție vor fi 

parte din domeniul public al Județului Galați, iar din punct de vedere instituțional și legal, 

operarea va fi delegată către Asociația de Dezvoltare intercomunitară (ADI) Ecoserv Galați, 

structură asociativă a autorităților publice locale, din care faceţi parte şi dumneavoastră, ce 

sunt beneficiare ale acestor investiții pe toată durata de funcționare a acestora. 

Pentru execuția lucrărilor aferente obiectivelor de investiții și pentru asigurarea eligibilității 

costurilor aferente, trebuie să demonstrăm proprietatea publică a UAT Județul Galați, asupra 

terenurilor pe care se vor realiza lucrările de investiție.  

Astfel, a mai fost identificat și terenul în suprafață de 7.698 mp – Lot 2, situat în comuna 

Valea Mărului, județul Galați, tarlaua 12, parcela 167, care întrunește condiţiile necesare 

pentru realizarea drumului ce asigură accesul la instalațiile realizate în cadrul proiectului. 

Acest teren este înscris în cartea funciară cu numărul cadastral 11282.  

În consecință, se impune preluarea acestui imobil în domeniul public al județului Galați. 

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 
 
 
Șef serviciu Eugenia Pufu 

 
 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 9754 din11.09.2020 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind solicitarea adresată 
Consiliului Local al comunei Valea Mărului de trecere a unui imobil (teren), situat în 
comuna Valea Mărului, județul Galați, din domeniul public al comunei Valea Mărului, 
județul Galați şi din administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mărului, județul 

Galați în domeniul public al judeţului Galaţi şi 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 comunei Valea Mărului de trecere a unui imobil 

(teren), situat în comuna Valea Mărului, județul Galați, din domeniul public al comunei Valea 

Mărului, județul Galați şi din administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mărului, județul 

Galați în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galați. 

În conformitate cu prevederile Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, 

Axa 3, este în curs de implementare proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în 

județul Galați”. 

Acest proiect își propune, ca şi componentă a procesului de implementare, realizarea 

drumurilor ce asigură accesul la instalațiile realizate în cadrul proiectului.  

În același timp, după finalizarea lucrărilor de execuție, aceste obiective de investiție vor fi 

parte din domeniul public al Județului Galați, iar din punct de vedere instituțional și legal, 

operarea va fi delegată către Asociația de Dezvoltare intercomunitară (ADI) Ecoserv Galați, 

structură asociativă a autorităților publice locale, din care faceţi parte şi dumneavoastră, ce 

sunt beneficiare ale acestor investiții pe toată durata de funcționare a acestora. 

Pentru execuția lucrărilor aferente obiectivelor de investiții și pentru asigurarea eligibilității 

costurilor aferente, trebuie să demonstrăm proprietatea publică a UAT Județul Galați, asupra 

terenurilor pe care se vor realiza lucrările de investiție.  

Astfel, a mai fost identificat și terenul în suprafață de 7.698 mp, situat în extravilanul 

comunei Valea Mărului, județul Galați, care întrunește condiţiile necesare pentru realizarea 

drumului ce asigură accesul la instalațiile realizate în cadrul proiectului. Acest teren este 

înscris în cartea funciară cu numărul cadastral 11282. 

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, 
_____________ 

                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


