HOTĂRÂREA NR. ____
din ____________________ 2019
privind: acceptarea de către Județul Galați a ofertei de donație imobiliară, privind
terenul în suprafață de 320 mp, situat în municipiul Galați, str. Dogăriei nr. 135, județul
Galați
Iniţiatori : Costel Fotea - Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 11427/14.10.2019
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 Judeţean Galaţi;
Având în vedere raportul de avizare al Comisiilor de specialitate nr. 1 pentru buget –
finanţe, strategii, studii şi prognoză economico – socială, nr. 5 juridică, pentru administraţie
publică locală, de respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare
interinstituţională 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 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr.
11427/09.10.2019;
Având în vedere prevederile art. 863 lit. c) și ale art. 1011 alin. (1) din Legea nr.
287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 291 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) și f) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 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. Se aprobă acceptarea de către Județul Galați a ofertei de donație imobiliară,
privind terenul în suprafață de 320 mp, situat în municipiul Galați, str. Dogăriei nr. 135, județul
Galați, având datele de identificare cuprinse în anexa ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. După perfectarea actului de donație în formă autentică, imobilul prevăzut la art. 1
se va include în domeniul public al Județului Galați.
Art.3. Cheltuielile aferente încheierii și autentificării actului de donație vor fi suportate
de donatar, din bugetul local al Județului Galați.
Art.4. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Galați pentru semnarea
actului de donație în formă autentică.
Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica donatorilor.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul General al Judeţului
Ionel Coca
Director executiv,
Cristea Constantin
Șef serviciu,
Pufu Eugenia/1 ex./09.10.2019
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ANEXĂ
Date de identificare ale imobilului - teren situat în municipiul Galați, str. Dogăriei nr.
135, județul Galați
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Nr. 11427/14.10.2019

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind acceptarea de către
Județul Galați a ofertei de donație imobiliară, privind terenul în suprafață de 320 mp,
situat în municipiul Galați, str. Dogăriei nr. 135, județul Galați
Prin oferta de donație înregistrată la Consiliul Județean Galaţi cu nr. 11427/09.10.2019, se
exprimă disponibilitatea proprietarilor actuali de a ceda dreptul de proprietate asupra unei părți
din imobilul – teren (proprietate comună a soților), în suprafață de 320 mp, situat în municipiul
Galați, str. Dogăriei nr. 135, județul Galați.
Terenul în cauză se învecinează pe latura de vest cu imobilul Muzeul „Casa Cuza Vodă”
situat pe strada Alexandru Ioan Cuza, la nr. 80, aflat în domeniul public al Județului Galați.
Muzeul Casa Cuza Vodă - fosta casă părintească a lui Al. I. Cuza - este un simbol cultural
al judeţului Galaţi ca prima instituţie muzeistică inaugurată la Galaţi, dar şi ca unul dintre cele
mai importante repere pentru evoluţia istorică a acestei regiuni şi a ţării evocând
personalitatea lui Cuza - primul domnitor al Principatelor Unite şi al statului naţional România.
Conservarea şi protejarea acestui element important al patrimoniului cultural gălăţean
reprezintă o obligaţie legală şi morală şi, în egală măsură, oferă posibilitatea valorificării lui în
vederea susţinerii dezvoltării locale.
În prezent clădirea prezintă risc de tasare a terenului, degradări la interior şi exterior,
instalaţii uzate, neconforme sau insuficiente iar spaţiul de expunere necesită amenajare.
Readucerea acestui imobil într-o stare fizică bună necesită aşadar, lucrări de consolidare,
restaurare şi amenajare specifice imobilelor clasificate ca monument istoric.
La momentul actual, se află în curs de implementare Proiectul Consolidare, restaurare şi
amenajare MUZEUL”CASA CUZA VODĂ” din Galaţi, în cadrul Programului Operaţional
Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia
şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural.
Preluarea terenului astfel donat vine în întâmpinarea nevoii de asigurare a durabilităţii
lucrărilor de consolidare a clădirii, dat fiind pericolul pe care malul situat în spatele clădirii de
patrimoniu al Muzeului poate prezenta risc de alunecare al terenului. Totodată, donaţia face
referire la o suprafaţă de teren care implică atât mal cât şi teren plan fapt ce permite realizarea
şi altor activităţi specifice muzeului.
Faţă de cele menţionate, solicităm raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1
pentru buget – finanţe, strategii, studii şi prognoză economico – socială, al Comisiei de
specialitate nr. 5 - juridică, pentru administrație publică locală, de respectarea drepturilor şi
libertăților cetățenești, de cooperare interinstituțională 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, precum şi supunerea spre aprobare de
către Consiliul Judeţean Galaţi a proiectului de hotărâre anexat.

P R E Ş E D I N T E,
COSTEL FOTEA

Șef serviciu Pufu Eugenia/
1 ex./09.10.2019

Director executiv Constantin Cristea

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI

Nr. 11427/14.10.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind acceptarea de către
Județul Galați a ofertei de donație imobiliară, privind terenul în suprafață de 320 mp,
situat în municipiul Galați, str. Dogăriei nr. 135, județul Galați
Prin oferta de donație înregistrată la Consiliul Județean Galaţi cu nr. 11427/09.10.2019,
se exprimă disponibilitatea actualilor proprietari de a ceda dreptul de proprietate asupra unei
părți din imobilul – teren (proprietate comună a soților), în suprafață de 320 mp, situat în
municipiul Galați, str. Dogăriei nr. 135, județul Galați.
Terenul în cauză se învecinează pe latura de vest cu imobilul Muzeul „Casa Cuza Vodă”
situat pe strada Alexandru Ioan Cuza, la nr. 80, aflat în domeniul public al Județului Galați.
Preluarea terenului astfel donat vine în întâmpinarea nevoii de asigurare a durabilităţii
lucrărilor de consolidare a clădirii, dat fiind pericolul pe care malul situat în spatele clădirii de
patrimoniu al Muzeului poate prezenta risc de alunecare al terenului. Totodată, donaţia face
referire la o suprafaţă de teren care implică atât mal cât şi teren plan fapt ce permite realizarea
şi altor activităţi specifice muzeului.
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază:
- prevederile art. 863 lit. c) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările şi
completările ulterioare [Dreptul de proprietate publică se dobândeşte: … c) prin donaţie sau
legat, acceptat în condiţiile legii, dacă bunul, prin natura lui sau prin voinţa dispunătorului,
devine de uz ori de interes public];
- prevederile art. 1011 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările
şi completările ulterioare [„Donaţia se încheie prin înscris autentic, sub sancţiunea nulităţii
absolute.”];
- prevederile art. 291 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ [„Acceptarea donaţiilor şi a legatelor făcute către unităţile
administrativ-teritoriale se aprobă prin: a) hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a
Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local al comunei, al oraşului sau al
municipiului, după caz, pentru donaţiile şi legatele de bunuri imobile;”];
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ [„Consiliul judeţean are atribuții privind administrarea domeniului
public şi privat al judeţului”];
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ [„Consiliul judeţean are alte atribuţii prevăzute de lege”];
- prevederile art. 173 alin. (8) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ [„Consiliul judeţean poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul
titularului dreptului de proprietate sau al celui de administrare, lucrările şi fondurile necesare
pentru reabilitarea, dotarea şi funcţionarea clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea autorităţi
sau instituţii publice a căror activitate prezintă un interes judeţean. Bunurile achiziţionate
pentru dotări rămân în proprietatea judeţului”];
- prevederile art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ [„În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă
hotărâri cu majoritate calificată, absolută sau simplă, după caz”].
În concluzie, proiectul de hotărâre astfel inițiat îndeplineşte condiţiile de legalitate.
Director executiv,
Stoica George
Director executiv,
Cristea Constantin

Director executiv,
Angheluţă Laura Delia

Arhitect şef,
Dumitrescu Mărioara

Direcţia Tehnică,
Săndulache Elena

Director executiv,
Epure Camelia

Serviciul contencios şi
probleme juridice,
_____________

