
 

HOTĂRÂREA NR. 117      
 din 27 mai 2021 

 

privind: declararea obiectivului de investiții “Drumuri acces Valea Mărului, componentă 
a proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în Județul Galați” ca obiectiv 
de utilitate publică de interes județean, în vederea scoaterii definitive din circuitul agricol 
a terenului în suprafaţă de 31.195,20 mp, categoria de folosință arabil, aflat în 
extravilanul comunei Valea Mărului, județul Galați, Tarla 12, 91/2, Parcela 167, 1007/3, 
înscris în Cartea Funciară Nr. 11282, 11283, 11296, 11299, 11301, 11302, 11341, 11343, 
11345, 11347, 11382, aparținând domeniului public al județului Galați 

Iniţiator: Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi                      
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5418/12.05.2021  
  

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. 5 - juridică, pentru 
administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi libertãţilor cetãţeneşti, de cooperare 
interinstituţionalã 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 Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 178/24.09.2018 
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 38/26.09.2019 
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 84/18.09.2020 
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 82/30.03.2021 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind 

regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
Având în vedere prevederile art. 92, alin. (2), lit. d) din Legea nr.18/1991 privind fondul 

funciar, republictă, cu modificările și completările ulterioare 
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. m) din Procedura privind scoaterea 

definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, 
aprobată prin Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 83/2018, cu modificările şi 
completările ulterioare 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), c) și 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 declară obiectivul de investiții “Drumuri acces Valea Mărului, componentă a 
proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în Județul Galați”  ca obiectiv de 
utilitate publică de interes județean, în vederea scoaterii definitive din circuitul agricol a 
terenului în suprafaţă de 31.195,20 mp, categoria de folosință arabil, aflat în extravilanul 
comunei Valea Mărului, județul Galați, Tarla 12, 91/2, Parcela 167, 1007/3, înscris în Cartea 
Funciară Nr. 11282, 11283, 11296, 11299, 11301, 11302, 11341, 11343, 11345, 11347, 11382, 
aparținând domeniului public al județului Galați. 

(2) Se vor efectua demersurile şi procedurile prevăzute de actele normative în vigoare în 
vederea scoaterii definitive din circuitul agricol a terenului prevăzut la alin. (1). 
 

P R E Ş E D I N T E,  
Costel FOTEA 

 
        

                                                                                              
                                                                                                                                                                

    Bogdan Ionuț Ardean                                                                                                                                                           Director executiv, 
    10.05.2021/1 ex.                                                                                                                                                    Camelia EPURE                                                                                                                                                          

Contrasemnează pentru legalitate: 
Secretarul general al judeţului, 

Ionel COCA 


