PREŞEDINTE
DISPOZIŢIA Nr. 342
din 30 iunie 2022
privind: constituirea comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor
drepturi reale și acordarea de despăgubiri pentru imobilele proprietate privată
situate în localitatea Galați, expropriate în vederea realizării lucrării de utilitate
publică de interes județean “Extindere și modernizare variantă ocolitoare a
municipiului Galați”
Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de fundamentare al Serviciului contencios şi
probleme juridice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi
nr.7775/29.06.2022;
Având în vedere prevederile art. 18 și art. 19 din Legea nr. 255/2010 privind
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de
interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vederea dispozițiile art. 15 din Normele de metodologice de aplicare
a Legii 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară
realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin H.G. nr.
53/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere art. 3 din H.C.J. 216/29.06.2022 privind decizia de expropriere
pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al
lucrării de utilitate publică de interes județean “Extindere și modernizare variantă
ocolitoare a municipiului Galați”;
Adresa Instituției Prefectului Galați nr. 3479/25.03.2019 și 4725/20.04.2022;
Adresa Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Galați nr.
3479/26.03.2019 și nr. 4725/26.04.2021;
Adresa Primăriei Municipiului Galați nr. 3479/25.04.2019 și nr.
8250/05.08.2021;
Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și art. 191 alin. (1) lit. a din
ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555/5.VII.2019;
Având în vedere dispoziţiile art. 20 din Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Aparatului de Specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi adoptat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 366 din 30 august 2013;
În baza art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul Administrativ;

DISPUNE:
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Art. 1 Se constituie Comisia pentru verificarea dreptului de proprietate sau a
altor drepturi reale și acordarea despăgubirilor în vederea finalizării formalităților
aferente procedurii de expropriere pentru realizarea lucrării de utilitate publică de
interes județean “Extindere șii modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați”,
în următoarea componență:
- Dl. Pucheanu Ionuț - Primar
- Consilier juridic Borș Bogdan Cosmin - Reprezentant al Instituției Prefectului
Galați;
- Doamna Bourceanu Luminița – Șef Serviciu Publicitate ImobiliarăReprezentant al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați;
- Doamna Nedelcu Georgeta-Alina - Consilier juridic, reprezentant al
expropriatorului Consiliul Județean Galați;
- Doamna Bejan Simona – consilier juridic, reprezentant al expropriatorului
Consiliul Județean Galați.
(2) În calitate de membri supleanți în Comisia de verificare a dreptului de
proprietate sau a altor drepturi reale și acordarea despăgubirilor, pentru reprezentanții
expropriatorului a căror prezență la lucrările Comisiei este obligatorie, sunt desemnate
următoarele persoane:
- dl. Viceprimar Lucian Valeriu Andrei – în lipsa domnului Primar al Municipiului
Galați;
- dl. Gheorghiță Haralambie Sandu – consilier juridic Instituția Prefectului
Județului Galați;
- dl. Gabriel Boboc – Șef Birou Publicitate Imobiliară – O.C.P.I. Galați
Consilier juridic Oancea Cristina, reprezentant al expropriatorului
Consiliul Județean Galați, în lipsa doamnei Nedelcu Georgeta-Alina;
Consilier juridic Gociu Simina, reprezentant al expropriatorului Consiliul
Județean Galați, în lipsa doamnei Bejan Simona.
Art. 2. Comisia constituită conform art.1 are următoarele atribuții:
a) Constatarea acceptării sau, după caz, a neacceptării cuantumului despăgubirii
de către proprietarii sau titularii altor drepturi reale asupra imobilelor supuse
exproprierii;
b) Analizarea cererilor și documentelor anexate acestora, în termen de 10 zile de
la data începerii activității;
c) Transmitere de adrese către titularii dreptului de proprietate sau a altor drepturi
reale în vederea completării documentației depuse;
d) Încheierea procesului-verbal ca urmare a analizării cererilor și documentelor
anexate acestora, în care se menționează, după caz, acordul sau dezacordul
proprietarilor cu privire la valoarea despăgubirii;

e) Adoptarea hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirii și comunicarea
hotărârilor către persoanele îndreptățite;
f) Afișarea, în extras, a hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirilor la sediul
Consiliului Local Galați și pe pagina proprie de internet a expropriatului.
Art. 3. Comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale și
acordarea despăgubirilor își va desfășura activitatea începând cu data de 01.07.2022,
la sediul Unității administrativ-teritoriale Municipiul Galați pe raza căreia se situează
imobilele expropriate, iar ședințele comisiei se vor desfășura până la data la care vor
fi emise și comunicate toate hotărârile de acordare a despăgubirilor pentru imobilele
supuse exproprierii.
Art. 4.
Prezenta dispoziţie se afișează la sediul Consiliului Local Galați, al
Consiliului Județean Galați, va fi publicată pe pagina proprie e Internet a
expropriatorului, precum și în două cotidiene locale și va fi comunicată membrilor
comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale și acordarea
despăgubirilor, care răspund de aducerea ei la îndeplinire.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul general al județului,
Ionel Coca

Șef Serviciu Contencios si Probleme Juridice/
Nedelcu Alina/ 30.06.2022

