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HOTĂRÂREA NR. 42
din 14 martie 2018
privind: completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 268 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate
pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Extindere și modernizare variantă ocolitoare
a municipiului Galați”
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.955/12.03.2018
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 5 şi 6 ale Consiliului Judeţean
Galaţi;
Având în vedere adresa de solicitare clarificare transmisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională NordVest Cluj și înregistrată la Consiliul Județean Galați sub nr. 2955/09.03.2018;
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), alin. (2), art. 5 alin. (1) şi alin. (3) , precum şi ale art. 7
din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de
interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere art. 4 alin. (1) şi (2) şi art. 5 alin. (1) şi (2) din Normele 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 Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu modificările şi completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (5) lit. a), pct. 12 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. (1) Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Județean Galaţi nr. 268 din 19 decembrie 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate
privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Extindere și modernizare variantă
ocolitoare a municipiului Galați” după cum urmează: după art. 9 se introduce un articol nou, 91, care va avea
următorul cuprins:
„Art.91. La momentul recepției lucrărilor implementate prin proiectul Extindere și modernizare variantă
ocolitoare a municipiului Galați, întregul traseul este funcțional, în stare bună, în integralitatea sa (inclusiv
tronsonul de la km 6+453 – km 6+800, cuprins între intersecția Strada Drumul Viilor - Bulevardul George Coșbuc
și intersecția Bulevardul George Coșbuc cu Strada Alexandru Măcelaru care va fi executat prin Programul
Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții
4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special
pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare
relevante pentru atenuare, Obiectivul Specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ
prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă), asigurându-se conectarea la rețeaua TEN-T.”
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Local Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş
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