
 

 

HOTĂRÂREA NR. 95 

din 20 aprilie 2021 
 

privind: darea în administrarea Serviciului Public Județean de Administrare a 

Domeniului Public și Privat al județului Galați a imobilului (teren – lot 1) aflat în 

domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați și a 

mijloacelor fixe amplasate în incinta Parcului Rizer, str. Traian nr. 226A  

Iniţiator: Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi 

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4345/13.04.2021 

 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 al Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanţe, 
strategii, studii şi prognoză economico-socială şi al Comisiei de specialitate nr. 6 de analiză 
privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere a 
monumentelor istorice şi de arhitectură; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 202/31.08.2020 
privind solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui bun imobil 
(teren în suprafață de 30.623 m2) 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; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Galaţi nr. 428/15.09.2020, 
privind trecerea unui bun imobil din domeniul public al municipiului Galați în domeniul public al 
judeţului Galaţi; 

Având în vedere Procesul verbal de predare-primire nr. 13639/24.12.2020 încheiat între 
Municipiul Galați și Județul Galați privind trecerea unui bun imobil din domeniul public al 
municipiului Galați în domeniul public al județului Galați; 
 Având în vedere prevederile art. 861 alin. (3), art. 867-870 din Legea nr. 287/2009 
privind Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 108 lit. a) și art. 173 alin. (1) lit. b) și c), alin. (4) lit. a) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 297-300 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 darea în administrarea Serviciului Public Județean de 
Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Galați a imobilului (teren – lot 1) aflat în 
domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați și a mijloacelor 
fixe amplasate în incinta Parcului Rizer, str. Traian nr. 226A. 

(2) Prin preluarea în administrare, Serviciul Public Județean de Administrare a 
Domeniului Public și Privat al județului Galați are obligația de a păstra destinația imobilului, 
aceea de parc.  

(3) Datele de identificare ale imobilului prevăzut la alin. (1) sunt precizate în Anexa 1, 
ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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(4) Contractul de administrare directă nr. 27735/24.11.2017, încheiat între Județul 

Galați, prin Consiliul Județean Galați și Serviciul Public Județean de Administrare a 
Domeniului Public și Privat al județului Galați se modifică și completează, prin actul adițional, 
prevăzut în Anexa 2 la prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Predarea-preluarea imobilului se va face pe bază de proces verbal, în termen de 

15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 
 
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Serviciului Public Județean de Administrare a 

Domeniului Public și Privat al județului Galați. 
 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 

 

 
 

        
                                                                                              
                                                                                                                                                                
         

                  

                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                      Director executiv adjunct, 
                                                                                                                                                                        Hălășag Sorin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nedelcu Costel 
07.04.2021/1 ex.  
 
 

 

Contrasemnează pentru legalitate: 

Secretarul general al judeţului, 

Ionel COCA 
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ANEXA 1 
Datele  de identificare 

  
ale imobilului (teren – lot 1) și a mijloacelor fixe amplasate în incinta Parcului Rizer, str. Traian 

nr. 226A, imobil aflat în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului 

Județean Galați, care trece în administrarea Serviciului Public Județean de Administrare a 

Domeniului Public și Privat al județului Galați 

 
 
 

Lot 1 -  teren în suprafaţă de 30.623 m2 situat în municipiul Galaţi, Parc Rizer, str. Traian 
nr. 226A 

- valoare de inventar – 15.817.773,83 lei 
- înscris în cartea funciară nr. 100900 Galați 
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Mijloace fixe amplasate în incinta Parcului Rizer 
 
 

Nr. 
crt. 

 
Denumire mijloc fix 

Valoare  
de inventar 

(lei) 

1 Modernizare Parc Rizer – peisagistică 444.589,24 

2 Sistematizare verticală, alei pietonale 924.454,01 

3 Locuri de joacă 98.089,82 

4 Agora 130.380,46 

5 Fântână arteziană Sud 195.186,38 

6 Fântână arteziană Nord 213.410,99 

7 Iaz suprafață  580.450,04 

8 Pergolă 418.896,06 

9 Platformă expozițională piațetă 315.642,87 

10 Amfiteatru 313.043,22 

11 Canisită 20.195,25 

12 Platforme gospodărești 19.986,26 

13 Împrejmuire 551.716,46 

14 Amenajare teren sistematizare verticală 45.402,78 

15 Instalații (rețea canalizare, rețea irigații, rețea apă, stâlpi iluminat) 1.480.198,38 

16 Amfiteatru pavaj eco între gradene 49.738,68 

17 Amenajare spații verzi 88.066,19 

18 Rigole 88.105,29 

19 Sistem video de supraveghere 64.160,99 

20 Pavaj 47.224,83 

TOTAL 6.088.938,47 
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ANEXA 2 
 
 

       CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                  Serviciul Public Județean de Administrare a 
                                                                               Domeniului Public și Privat al județului Galați 
       Nr._________/__________                            Nr. _______ / _____________             

                                                                                 

 

Act adiţional nr. 1   

 

la Contractul de administrare directă nr. 27735/24.11.2017, încheiat între Județul Galați, prin 

Consiliul Județean Galați și Serviciul Public Județean de Administrare a Domeniului Public și 

Privat al județului Galați 

 

1. Părţile contractante 
 

    1.1 U.A.T. Județul Galați, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu sediul în Galaţi, str. Eroilor nr.7, 
reprezentat de Preşedinte COSTEL FOTEA, în calitate de PROPRIETAR, pe de o parte,  

 
           şi 
 

1.2 Serviciul Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului 
Galați, cu sediul în municipiul Galați, str. Traian nr. 464A, reprezentat de Director General 
Cătălin POPA, în calitate de ADMINISTRATOR, pe de altă parte, 

 
de comun acord au hotărât modificarea și completarea, conform Art. 14 din contract, a  unor 
prevederi contractuale după cum urmează: 

 
2. La art. 2 – Obiectul contractului – după alin. (1) se introduce un alineat nou, alin. (2) care va 

avea următorul cuprins :  
 

(2). „Se transmite în administrarea Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului 
Public și Privat al județului Galați imobilul (teren – lot 1) aflat în domeniul public al județului 
Galați și administrarea Consiliului Județean Galați și mijloacele fixe amplasate în incinta 
Parcului Rizer, str. Traian nr. 226A”. 

 
Celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate. 
Acest act adiţional face parte integrantă din contractul de administrare directă nr. 
27735/24.11.2017, încheiat urmare Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 218/31.10.2017. 
Prezentul act adiţional s-a încheiat în 4 (patru) exemplare originale, câte două de fiecare parte 
contractantă. 
 

      PROPRIETAR,                     ADMINISTRATOR,  

 

  JUDEŢUL GALAŢI                            Serviciul Public Județean de Administrare a 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI           Domeniului Public și Privat al județului Galați 

 
 


