HOTĂRÂREA NR. ____
din ____________________ 2019
privind: aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Jorăști de trecere a unui
sector de drum din DJ 251C, în lungime de 603 m, respectiv de la km 28+400 la km
29+003, din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean
Galați în domeniul public al județului Galați şi administrarea Consiliului Local al
comunei Jorăști
Iniţiatori : Costel Fotea - Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 11651/16.10.2019
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 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 nr. 3808/15.10.2019 a Primăriei comunei Jorăști, înregistrată la
sediul Consiliului Județean Galați cu nr. 11651/15.10.2019;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Jorăști nr. 55/25.10.2018
privind solicitarea transmiterii sectorului de Drum Județean DJ 251C de la Grădinița nouă
până la Neagu Ion, în lungime de aproximativ 600 ml aflat în patrimoniul județului Galați, în
administrarea Consiliului Local al Comunei Jorăști, județul Galați;
Având în vedere prevederile art. 867 – 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil,
cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 608 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) și e) 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. (1) Se aprobă transmiterea unui sector de drum din DJ 251C, în lungime de 603 m,
respectiv de la km 28+400 la km 29+003, din domeniul public al județului Galați și
administrarea Consiliului Județean Galați în domeniul public al județului Galați şi administrarea
Consiliului Local al comunei Jorăști.
(2) Datele de identificare (plan situație - DJ 251C – pe raza comunei Jorăști) ale sectorului
de drum prevăzut la alin. (1) sunt precizate în anexa ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. Predarea-preluarea sectorului de drum din DJ 251C, în lungime de 603 m, 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 Consiliului Local al comunei Jorăști, județul
Galați.

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./16.10.2019
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ANEXĂ
Datele de identificare
ale sectorului de drum din DJ 251C care trece din domeniul public al județului Galați și din
administrarea Consiliului Județean Galați în administrarea Consiliului Local al comunei Jorăști

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Nr. 11651 din 16.10.2019

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea solicitării
Consiliului Local al comunei Jorăști de trecere a unui sector de drum din DJ 251C, în
lungime de 603 m, respectiv de la km 28+400 la km 29+003, din domeniul public al
județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați în domeniul public al
județului Galați şi administrarea Consiliului Local al comunei Jorăști

Prin adresa nr. 3808/15.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr.
11651/15.10.2019, Primăria comunei Jorăști a solicitat Consiliului Județean Galați, în
conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Jorăști nr. 55/25.10.2018,
transmiterea sectorului de drum din DJ 251C, sat Jorăști, de la Grădinița nouă până la
Neagu Ion, în lungime de 603 m, din domeniul public al județului Galați și administrarea
Consiliului Județean Galați în domeniul public al județului Galați şi administrarea Consiliului
Local al comunei Jorăști.
Menționăm că drumul județean DJ 251C aparține domeniului public al județului Galați, în
conformitate cu prevederile din Anexa nr. 1 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului
public al județului Galați, pag. 20, poz. 55 din Hotărârea de Guvern nr. 562/2002 privind
atestarea domeniului public al județului Galați, precum și al municipiilor, orașelor și
comunelor din județul Galați.
Prin preluarea segmentului de drum județean din DJ 251C, de la km 28+400 până la km
29+003, în administrarea Consiliului Local al comunei Jorăști se are în vedere începerea
demersurilor pentru modernizarea acestuia. Segmentul în cauză are o importanță deosebită
pentru cetățenii satului Jorăști, preluând cea mai mare parte a traficului rutier și pietonal, de
la periferie la centru, oferind în același timp o alternativă la DJ 242H.
Faţă de cele menţionate, solicităm raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1
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 si de
refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură.
În baza considerentelor mai sus expuse, supun spre dezbatere şedinţei în plen a
Consiliului Judeţean Galaţi proiectul de hotărâre anexat.

P R E Ş E D I N T E,
Costel FOTEA

Director Executiv: Constantin Cristea
Șef serviciu,
Pufu Eugenia/1 ex./16.10.2019

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI

Nr. 11651/16.10.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea solicitării Consiliului Local
al comunei Jorăști de trecere a unui sector de drum din DJ 251C, în lungime de 603 m, respectiv
de la km 28+400 la km 29+003, din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului
Județean Galați în domeniul public al județului Galați şi administrarea Consiliului Local al
comunei Jorăști
Prin referatul de aprobare, iniţiatorul – Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, domnul
Costel Fotea propune spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării Consiliului
Local al comunei Jorăști de trecere a unui sector de drum din DJ 251C, în lungime de 603 m,
respectiv de la km 28+400 la km 29+003, din domeniul public al județului Galați și administrarea
Consiliului Județean Galați în domeniul public al județului Galați şi administrarea Consiliului Local
al comunei Jorăști.
Prin preluarea segmentului de drum județean din DJ 251C, de la km 28+400 până la km
29+003, în administrarea Consiliului Local al comunei Jorăști se are în vedere începerea
demersurilor pentru modernizarea acestuia. Segmentul în cauză are o importanță deosebită
pentru cetățenii satului Jorăști, preluând cea mai mare parte a traficului rutier și pietonal, de la
periferie la centru, oferind în același timp o alternativă la DJ 242H.
Menționăm că drumul județean DJ 251C aparține domeniului public al județului Galați, în
conformitate cu prevederile din Anexa nr. 1 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public
al județului Galați, pag. 20, poz. 55 din Hotărârea de Guvern nr. 562/2002 privind atestarea
domeniului public al județului Galați, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul
Galați.
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază:
- prevederile art. 867, alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare [„Dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a
Guvernului, a consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului local”], precum și ale art. 868
[(1)Dreptul de administrare aparţine regiilor autonome sau, după caz, autorităţilor administraţiei
publice centrale sau locale şi altor instituţii publice de interes naţional, judeţean ori local.
(2)Titularul dreptului de administrare poate folosi şi dispune de bunul dat în administrare în
condiţiile stabilite de lege şi, dacă este cazul, de actul de constituire.];
- prevederile art. 608 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ [„(1) Procedurile de dare în administrare, concesionare, subconcesionare, închiriere,
respectiv dare în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică, precum şi cele de închiriere şi
de vânzare a bunurilor proprietate privată, demarate anterior intrării în vigoare a prezentului cod,
rămân supuse dispoziţiilor legale în vigoare la data iniţierii acestora. (2) În înţelesul alin. (1), data
iniţierii procedurii este data la care actul administrativ în baza căruia se demarează procedura
este adus la cunoştinţa terţilor.”];
- 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 lit. e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ [„Consiliul judeţean are atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern
şi extern”];
- 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,
_____________

