
 

 

 

 
 

 

HOTĂRÂREA  Nr. 79 

din 30 martie 2021 
 

privind: aprobarea cererii Consiliului Local al Municipiului Galați, adresată Consiliului 
Județean Galați, pentru transmiterea imobilului „Piața Muzeului” din domeniul public al 
județului Galați în domeniul public al municipiului Galați     

Iniţiatori : Costel Fotea – Președintele Consiliul Județean Galați  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 13625/22.03.2021 

 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate 
al Consiliului Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere raportul de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 comisia 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 nr. 427/18.03.2021 a Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” 
Galați, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 13625/18.03.2021; 

Având în vedere adresa Primăriei municipiului Galați nr. 240072/22.12.2020, 
înregistrată la sediul Consiliului Judeţean Galaţi cu nr. 13625/24.12.2020; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Galați nr. 66 / 24.02.2021; 
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (2) din Legea cadastrului și a publicității 

imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 879 alin. (2), art. 880 alin. (1) și art. 888 din Legea nr. 

287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 294 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 

57/03.07.2019 privind Codul administrativ; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), lit. c) şi lit. e) din Ordonanța de 

Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ; 
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 
                                                           

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă preluarea din administrarea Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” 
Galați în administrarea Consiliului Județean Galați a bunului imobil situat în municipiul Galați, 
str. Mr. Iancu Fotea nr. 2, bun imobil aflat în domeniul public al județului Galați, conform 
Hotărârii de Guvern nr. 562/2002, Anexa 1, poz. 21, imobil care are în componență și 
ansamblul arhitectonic „Piața Muzeului”.  

(2) Predarea-preluarea bunului imobil de la alin. (1) se va face, în termen de 15 zile de 
la data adoptării prezentei hotărâri, pe bază de proces verbal, încheiat între Muzeul de Istorie 
„Paul Păltănea” Galați şi Consiliul Județean Galați. 

Art.2. Se aprobă dezmembrarea în 2 loturi a bunului imobil situat în municipiul Galați, 
str. Mr. Iancu Fotea nr. 2, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3. (1) Se aprobă trecerea părții de imobil (construcții și teren aferent), identificat prin 
Lot 1 în Anexă, din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Judeţean 
Galaţi, în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al 
municipiului Galați. 

(2) Predarea-preluarea părții de imobil (construcții și teren aferent), identificat prin Lot 1 
în Anexă, se va face, în termen de 15 zile de la data obținerii înscrisului autentic notarial, pe 
bază de proces verbal, încheiat între Consiliul Județean Galați și Primăria municipiului Galați. 

Art.4. (1) Se aprobă preluarea în administrarea Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” 
Galați a părții de imobil (construcții și teren aferent), identificat prin Lot 2 în Anexă. 

(2) Predarea-preluarea cotei-părți din imobilul (construcții și teren aferent), identificat 
prin Lot 2 în Anexă, se va face, în termen de 15 zile de la data obținerii înscrisului autentic 
notarial, pe bază de proces verbal, încheiat între Consiliul Județean Galați și Muzeul de Istorie 
„Paul Păltănea” Galați. 
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Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: Primăriei municipiului Galați, precum și Muzeului 

de Istorie „Paul Păltănea” Galați. 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 
 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate                                                                                               
        Secretarul General al Judeţului                                                            
                        Ionel Coca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nedelcu Costel/1 ex./18.03.2021                                                                                                                        Dir. Ex.: Cristea Constantin 
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Anexa 

 

Date identificare 
 

ale bunului imobil situat în municipiul Galați, str. Mr. Iancu Fotea nr. 2,  
care se dezmembrează în 2 loturi (Lot 1 și Lot 2) 

 

 
 
Lot 1 – PIAȚA  MUZEULUI (ansamblu arhitectonic – autor arh. Radu Drișcu) 
 
Fântâna cu coloane 
Pergola evantai 
Pergola scară 
Grădina în trepte 

Teren intravilan – 3.459 m2 
N – domeniul public al municipiului Galați 
S – imobil proprietate privată 
V – imobil proprietate privată – bloc Delta 
E – domeniul public al municipiului Galați 
 

Valoare de inventar – 505.551,80 lei 
 
Lot 2 – LAPIDARIUM 
 
Parter + 1 etaj +parțial 2 etaje 
Suprafața construită – 666,00 m2 
Teren aferent – 883,00 m2 
N – domeniul public municipiul Galați 
S – Piața Muzeului 
V – imobil proprietate privată – bloc Delta 
E – imobil proprietate privată 
 

Valoare de inventar – 6.206.051,29 lei 


