HOTĂRÂREA NR. _____
din ____________________ 2020
privind: atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului
Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1165/22.01.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului
Judeţean Galaţi nr. 5 – juridică, pentru administraţie publică locală, de respectare a
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională şi, respectiv, nr. 6 - de
analiză privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de
refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură;
Având în vedere Procesul–verbal nr. 12.284/31.10.2019 întocmit de Comisia specială
de inventariere a domeniul public şi privat al judeţului Galaţi, numită prin Dispoziţia
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 496/01.10.2019;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galați nr. 109/2001 privind însușirea
inventarului bunurilor imobile și mobile care alcătuiesc domeniul public al județului Galați, cu
modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului
public al judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 şi 605 bis din 15 august 2002, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galați nr. 230/06.11.2017 privind
aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unor
suprafeţe de teren aferente unui drum din domeniul public al municipiului Galaţi în domeniul
public al judeţului Galaţi, pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor de interes
judeţean;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Galaţi nr. 613/07.11.2017
privind aprobarea solicitării Consiliului Judeţean Galați de trecere a unor suprafeţe de teren
aferente unui drum din domeniul public al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului
Galaţi, pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor de interes judeţean;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 239/29.11.2017 privind
modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr.
230/06.11.2017 privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului Galaţi
de trecere a unor suprafeţe de teren aferente unui drum din domeniul public al municipiului
Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi, pentru încadrarea acestora în categoria
drumurilor de interes judeţean;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Galaţi nr. 615/27.11.2017
privind modificarea HCL nr. 613/07.11.2017 privind aprobarea solicitării Consiliului Judeţean
Galaţi de trecere a unor suprafeţe de teren aferente unui drum din domeniul public al
municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi, pentru încadrarea acestora în
categoria drumurilor de interes judeţean;
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Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 38/16.02.2018 privind
modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 230/06.11.2017 privind
aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unor
suprafeţe de teren aferente unui drum din domeniul public al municipiului Galaţi în domeniul
public al judeţului Galaţi, pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor de interes
judeţean, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere declarația Secretarului General al Județului Galați, dată în
conformitate cu prevederile art. 289 alin. (6) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. c), ale art. 289 alin. (2), (5), (6), (9),
(10), (12), (13) şi (16), precum şi ale art. 607 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 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 completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. În inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Galați, însușit
prin Hotărârea nr. 109/2001 a Consiliului Județean Galați, cu modificările și completările
ulterioare și atestat în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea
domeniului public al județului Galați, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din
județului Galați, cu modificările și completările ulterioare, la Secțiunea I „Bunuri imobile”,
după poziția nr. 265 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 266, potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se va publica pe pagina de internet a Consiliului Județean
Galați, precum și în Monitorul Oficial al județului Galați.

P R E Ş E D I N T E,
Costel FOTEA

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al judeţului,
Ionel COCA

Şef serviciu,
PUFU Eugenia
14.01.2020/1 ex.

Director executiv,
Constantin CRISTEA
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ANEXĂ
COMPLETARE
la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Galaţi
Secţiunea I — Bunuri imobile
Nr.
crt.
0
266

Cod
de
clasificare
1
1.3.7.2

Denumirea
bunului
2
DJ 251M

Elemente de identificare
3
Drum judeţean
Traseul: Drum centură (intersecţie cu E87) — municipiul Galaţi —
strada Macului (intersecţie cu Calea Prutului — E87) — municipiul
Galaţi
Origine: km. 0+000 (strada Drumul de Centură — intersecţie cu E87)
Destinaţie: km. 10+890 (strada Macului — intersecţie cu strada Calea
Prutului — E87)
Lungime totală: 10,890 km.
Tipul de îmbrăcăminte: asfalt
Suprafaţă totală de teren: 247.010 m.p., înscrisă în cărţile funciare cu
următoarele numere cadastrale:
— Suprafaţă de teren 74.215 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Drumul de Centură, judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit, cu limite materializate prin garduri
metalice, lemn, zid construcţie şi nematerializate
Nr. cadastral: 125627

Anul dobândirii
şi/sau al dării
în folosinţă
4
2017

Valoarea
de inventar
(mii lei)
5
35.330,539

Situaţia juridică actuală
6
Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr.
230/06.11.2017;
Hotărârea Consiliului Local al
municipiului Galaţi nr. 613/07.11.2017;
Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr.
239/29.11.2017;
Hotărârea Consiliului Local al
municipiului Galaţi nr. 615/27.11.2017;
Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr.
38/16.02.2018
Carte funciară nr. 125627,
unitatea administrativ–teritorială
municipiul Galaţi

— Suprafaţă de teren 1.291 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, Drumul de Centură, bretea de legătură Drum de
Centură – DN 2B, judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit, nu este grăniţuit
Nr. cadastral: 125724

Carte funciară nr. 125724,
unitatea administrativ–teritorială
municipiul Galaţi

— Suprafaţă de teren 76 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, Drumul de Centură, teren limitrof staţie
transformare 110 KW – Dunărea, judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, împrejmuit pe toate laturile cu gard de plasă

Carte funciară nr. 125735,
unitatea administrativ–teritorială
municipiul Galaţi
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Nr. cadastral: 125735

— Suprafaţă de teren 283 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Drumul de Centură colţ cu strada
Oltului, judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; terenul este grăniţuit pe laturile 1–2 şi
3–7 cu gard plasă şi pe laturile 2–3 şi 7–1 nu este grăniţuit
Nr. cadastral: 125723

Carte funciară nr. 125723,
unitatea administrativ–teritorială
municipiul Galaţi

— Suprafaţă de teren 731 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Drum de Centură colţ cu Prelungirea
Combinatului, judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; terenul este materializat pe latura 1–4
prin gard beton, pe latura 4–5 nematerializat, pe latura 7–1
nematerializat
Nr. cadastral: 125730

Carte funciară nr. 125730,
unitatea administrativ–teritorială
municipiul Galaţi

— Suprafaţă de teren 127 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Drum de Centură colţ cu bulevardul
Siderurgiştilor, judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; teren cu limite nematerializate
Nr. cadastral: 125726

Carte funciară nr. 125726,
unitatea administrativ–teritorială
municipiul Galaţi

— Suprafaţă de teren 1.998 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Drum de Centură colţ cu bulevardul
Siderurgiştilor, judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; terenul este grăniţuit pe laturile 2–3–4–
5–6–7 cu gard plăci beton şi pe celelalte laturi nu este grăniţuit
Nr. cadastral: 125736

Carte funciară nr. 125736,
unitatea administrativ–teritorială
municipiul Galaţi

— Suprafaţă de teren 330 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Nicolae Mantu colţ cu Aleea Pictor
Isser, judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; terenul este materializat pe latura 1–3
cu gard de tablă, iar în rest terenul este nematerializat
Nr. cadastral: 125733

Carte funciară nr. 125733,
unitatea administrativ–teritorială
municipiul Galaţi
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— Suprafaţă de teren 29 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Emil Racoviţă, tronson nr. 1 (între
strada Ion Ionescu de la Brad şi strada Nicolae Mantu), lot nr. 2, judeţul
Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan
Nr. cadastral: 125699

Carte funciară nr. 125699,
unitatea administrativ–teritorială
municipiul Galaţi

— Suprafaţă de teren 148 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Emil Racoviţă, tronson nr. 2 (între
strada Drum de Centură/strada Nicolae Mantu şi strada Pictor Iosif
Isser), lot nr. 2, judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; limită nematerializată în punctele 4–5–
1, limită materializată cu garduri lemn, metalice şi zid construcţii în rest
Nr. cadastral: 125716

Carte funciară nr. 125716,
unitatea administrativ–teritorială
municipiul Galaţi

— Suprafaţă de teren 14.885 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Nicolae Mantu, judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; teren cu limite materializate prin
garduri metalice, lemn, zid construcţie şi nematerializate
Nr. cadastral: 125617

Carte funciară nr. 125617,
unitatea administrativ–teritorială
municipiul Galaţi

— Suprafaţă de teren 313 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Nicolae Mantu colţ cu strada Tecuci,
judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; terenul este grăniţuit pe laturile 1–2–3–
4 cu perete construcţie şi pe laturile 4–5–6–1 terenul nu este grăniţuit
Nr. cadastral: 125729

Carte funciară nr. 125729,
unitatea administrativ–teritorială
municipiul Galaţi

— Suprafaţă de teren 237 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Nicolae Mantu colţ cu strada Tecuci
(zona taluz), judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; terenul nu este grăniţuit
Nr. cadastral: 125732

Carte funciară nr. 125732,
unitatea administrativ–teritorială
municipiul Galaţi
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— Suprafaţă de teren 227 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Nicolae Mantu colţ cu strada Panait Istrate,
judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; terenul este grăniţuit pe laturile 3–4–5–6–
7–8 cu gard plasă şi pe celelalte laturi terenul nu este grăniţuit
Nr. cadastral: 125725

Carte funciară nr. 125725,
unitatea administrativ–teritorială
municipiul Galaţi

— Suprafaţă de teren 9.155 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, tarla nr. 253/1, lot nr. A/2, judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; terenul nu este grăniţuit
Nr. cadastral: 125707

Carte funciară nr. 125707,
unitatea administrativ–teritorială
municipiul Galaţi

— Suprafaţă de teren 15.612 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, Micro 13B, tarla nr. 253/1, lot nr. 2/1/2, judeţul
Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; terenul este grăniţuit între punctele 1–3 cu
gard beton, iar între punctele 3–30 nu este grăniţuit
Nr. cadastral: 125718

Carte funciară nr. 125718,
unitatea administrativ–teritorială
municipiul Galaţi

— Suprafaţă de teren 8.357 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, bulevardul Milcov, lot nr. 2, judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; limită materializată prin garduri lemn,
garduri metalice, zid construcţii şi nematerializată
Nr. cadastral: 125634

Carte funciară nr. 125634,
unitatea administrativ–teritorială
municipiul Galaţi

— Suprafaţă de teren 35.070 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Drumul Viilor, tronson nr. 2, lot nr. 1,
judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; limite materializate prin garduri de lemn,
metalice, ziduri construcţii şi nematerializate
Nr. cadastral: 125631

Carte funciară nr. 125631,
unitatea administrativ–teritorială
municipiul Galaţi

— Suprafaţă de teren 133 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Drumul Viilor aferent Talcioc, lot nr. 2,
judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; terenul pe laturile 1–2 şi 5–1 nu este
grăniţuit, pe latura 2–5 este grăniţuit prin gard plăci beton
Nr. cadastral: 125714

Carte funciară nr. 125714,
unitatea administrativ–teritorială
municipiul Galaţi
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— Suprafaţă de teren 656 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Drumul Viilor tronson nr. 2, colţ cu strada
Dr. Petrini Galatzi, judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit
Nr. cadastral: 125734

Carte funciară nr. 125734,
unitatea administrativ–teritorială
municipiul Galaţi

— Suprafaţă de teren 1.622 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, cartier Aeroport, strada Drumul Viilor, Talcioc, lot
nr. 2, judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; terenul pe latura 1–13 este grăniţuit prin
gard plăci beton, pe latura 13–1 nu este grăniţuit
Nr. cadastral: 125703

Carte funciară nr. 125703,
unitatea administrativ–teritorială
municipiul Galaţi

— Suprafaţă de teren 7.659 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Drumul Viilor nr. 99, lot nr. 2, judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; terenul este negrăniţuit între punctele 1–
44, iar între punctele 44–62 terenul este grăniţuit prin gard de plasă
Nr. cadastral: 125705

Carte funciară nr. 125705,
unitatea administrativ–teritorială
municipiul Galaţi

— Suprafaţă de teren 638 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Drumul Viilor tronson nr. 2, colţ cu strada
Ionel Fernic, judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; terenul nu este grăniţuit
Nr. cadastral: 125728

Carte funciară nr. 125728,
unitatea administrativ–teritorială
municipiul Galaţi

— Suprafaţă de teren 2.886 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Drumul Viilor colţ cu strada Traian Vuia,
judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; terenul nu este grăniţuit
Nr. cadastral: 125731

Carte funciară nr. 125731,
unitatea administrativ–teritorială
municipiul Galaţi

— Suprafaţă de teren 1.856 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Drumul Viilor colţ cu strada Grigorie
Ventura, judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; terenul este grăniţuit pe laturile 4–5–6–7–8
cu gard de beton şi negrăniţuit pe celelalte laturi
Nr. cadastral: 125737

Carte funciară nr. 125737,
unitatea administrativ–teritorială
municipiul Galaţi
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— Suprafaţă de teren 221 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Drumul Viilor, tronson nr. 2, lot nr. 2/2,
judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; limită materializată prin gard plăci beton,
gard metalic şi nematerializat
Nr. cadastral: 125712

Carte funciară nr. 125712,
unitatea administrativ–teritorială
municipiul Galaţi

— Suprafaţă de teren 40 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, cartier Traian Nord, bulevardul George Coşbuc nr.
259, lot nr. 1/2, judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; teren cu limite nematerializate
Nr. cadastral: 125701

Carte funciară nr. 125701,
unitatea administrativ–teritorială
municipiul Galaţi

— Suprafaţă de teren 586 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, cartier Traian Nord, bulevardul George Coşbuc nr.
259, lot nr. 2/2, judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; limită nematerializată între punctele 1–2,
gard de beton între punctele 2–3–4, limită nematerializată în punctele 4–1
Nr. cadastral: 125710

Carte funciară nr. 125710,
unitatea administrativ–teritorială
municipiul Galaţi

— Suprafaţă de teren 9.737 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, bulevardul George Coşbuc, tronson nr. 1, judeţul
Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; limite materializate prin garduri metalice,
plăci beton, ziduri construcţii şi nematerializat
Nr. cadastral: 125616

Carte funciară nr. 125616,
unitatea administrativ–teritorială
municipiul Galaţi

— Suprafaţă de teren 4.944 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Alexandru Măcelaru, tronson nr. 1, judeţul
Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; teren cu limite materializate prin garduri
metalice, garduri lemn, zid construcţie şi nematerializate
Nr. cadastral: 125621

Carte funciară nr. 125621,
unitatea administrativ–teritorială
municipiul Galaţi

— Suprafaţă de teren 1.143 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, sens giratoriu (strada Traian colţ cu strada
Alexandru Măcelaru), judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; terenul este nematerializat
Nr. cadastral: 125620

Carte funciară nr. 125620,
unitatea administrativ–teritorială
municipiul Galaţi
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— Suprafaţă de teren 684 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Alexandru Măcelaru, tronson nr. 2, judeţul
Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; teren cu limite materializate prin garduri
metalice, garduri lemn, zid construcţie şi nematerializate
Nr. cadastral: 125624
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Carte funciară nr. 125624,
unitatea administrativ–teritorială
municipiul Galaţi

— Suprafaţă de teren 17.261 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Tunelului, judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; teren cu limite materializate prin garduri
metalice, garduri lemn, zid construcţie şi nematerializate
Nr. cadastral: 125630

Carte funciară nr. 125630,
unitatea administrativ–teritorială
municipiul Galaţi

— Suprafaţă de teren 22.141 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Macului, tronson nr. 1, judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; limite materializate prin garduri lemn,
metalice, plăci beton şi nematerializate
Nr. cadastral: 125622

Carte funciară nr. 125622,
unitatea administrativ–teritorială
municipiul Galaţi

— Suprafaţă de teren 417 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Macului, tronson nr. 2, judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; terenul este nematerializat
Nr. cadastral: 125618

Carte funciară nr. 125618,
unitatea administrativ–teritorială
municipiul Galaţi

— Suprafaţă de teren 3.469 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Macului, tronson nr. 3, judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; terenul este negrăniţuit
Nr. cadastral: 125619

Carte funciară nr. 125619,
unitatea administrativ–teritorială
municipiul Galaţi

— Suprafaţă de teren 7.833 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Macului, tronson nr. 4, judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; limite materializate prin gard lemn,
metalice, beton, zid construcţie şi nematerializate
Nr. cadastral: 125626

Carte funciară nr. 125626,
unitatea administrativ–teritorială
municipiul Galaţi

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Nr. 1165/22.01.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind atestarea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Galaţi
Promovarea prezentului proiect de act administrativ are drept scop atestarea, în
conformitate cu procedura prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, a apartenenţei la domeniul public al
judeţului Galaţi a drumului judeţean 251M, bun ce constituie obiect al cererii de finanţare
„Extinderea şi modernizarea Variantei ocolitoare a Municipiului Galaţi”. Totodată, acesta
vizează aprobarea completării Secţiunii I „Bunuri imobile” la anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi” atestat prin Hotărârea Guvernului nr.
562/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor,
oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi.
Astfel, în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al județului Galați,
însușit prin Hotărârea nr. 109/2001 a Consiliului Județean Galați, cu modificările și
completările ulterioare și atestat în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind
atestarea domeniului public al județului Galați, precum și al municipiilor, orașelor și
comunelor din județului Galați, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 şi
605 bis din 15 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare (cele mai recente
producându-se prin Hotărârea Guvernului nr. 847/2017, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 957 din 4 decembrie 2017), se intenţionează completarea Secţiunii I
„Bunuri imobile”, prin introducerea după poziţia nr. 265 a unei noi poziţii, poziţia nr. 266,
pentru următoarele considerente:
— poziţia nr. 266 vizează drumul judeţean 251M, urmare a adoptării unei serii de acte
administrative (Hotărârile Consiliului Judeţean Galaţi nr. 230/06.11.2017 şi nr.
239/29.11.2017, precum şi Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Galaţi nr.
613/07.11.2017 şi, respectiv, nr. 615/27.11.2017), inclusiv a intabulării dreptului de
proprietate publică a judeţului Galaţi asupra acestuia. Drumul judeţean 251M are traseul
„Drum centură (intersecţie cu E87) — municipiul Galaţi — strada Macului (intersecţie cu Calea
Prutului — E87) — municipiul Galaţi”, poziţii kilometrice aferente 0+000 (origine) şi 10+890
(destinaţie), lungime totală de 10,890 de kilometri, tipul de îmbrăcăminte a drumului fiind
asfalt, cu o suprafaţă totală a terenului de 247.010 de metri pătraţi şi îi corespund 37 de
numere cadastrale. Conţinutul acestei poziţii este reflectat în anexa proiectului actului
administrativ, potrivit formatului stabilit prin normele tehnice pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi
al judeţelor.
În esenţă, arătăm că la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi sunt în curs de analiză şi
pregătire o serie de iniţiative ce au menirea de a crea diferite facilităţi logistice şi de
infrastructură necesare unei dezvoltări adecvate din punct de vedere socio–economic a
întregului judeţ Galaţi. În urma acestui demers, una din nevoile importante identificate este
cea a asigurării conectivităţii zonelor economice importante ale municipiului Galaţi (precum
sunt: Portul Galaţi, Zona Liberă, Parcul Industrial, viitorul Terminal multi–modal, unităţile
productive din zona Fileşti – platforma Combinatului ArcelorMittal S.A. şi cea a Şantierului
Naval Damen Shipyards Galaţi, punctul de trecere a frontierei Galaţi – Giurgiuleşti) la
principalele rute de transport de interes naţional şi european.
În acest context, proiectul care îşi propune drept obiectiv viabilizarea traficului pe
centura ocolitoare a municipiului Galaţi a devenit un obiectiv atât de interes judeţean, cât şi
regional. Aceasta deoarece, în prezent, transportul rutier de marfă traversează municipiul
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Galaţi, iar actualul drum de centură nu întruneşte parametrii tehnici pentru a satisface
cerinţele de trafic existente şi induse: capacitate portantă, elemente de siguranţă rutieră,
viteză medie de deplasare adecvată, număr de benzi de circulaţie adaptat la indicii de trafic
înregistraţi.
O iniţiativă de asemenea complexitate a presupus parcurgerea mai multor paşi
procedurali şi administrativi, în vederea valorificării oportunităţii de finanţare a proiectului
„Extinderea şi modernizarea Variantei ocolitoare a Municipiului Galaţi”, oferită de Programul
Operaţional Regional 2014—2020, Axa prioritară 6: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de
importanţă regională, Prioritatea de Investiții 6.1: Stimularea mobilităţii regionale prin
conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN–T, inclusiv a nodurilor
multimodale.
Astfel, s-a apreciat necesară şi oportună adoptarea prin act administrativ a solicitării
adresate Consiliului Local al Municipiului Galaţi de trecere a unor suprafeţe de teren aferente
traseului de drum de interes local din domeniul public al municipiului Galaţi în domeniul
public al judeţului Galaţi, cu o lungime totală de 10,890 de kilometri, alcătuit din următoarele
trei sectoare de străzi din municipiul Galaţi, după cum urmează: primul sector: E87 – Drumul
de centură – strada Nicolae Mantu – bulevardul Milcov (parţial) – strada Drumul Viilor
(parţial); al doilea sector: bulevardul George Coşbuc (parţial) – strada Alexandru Măcelaru
(tronson I) – intersecţia strada Alexandru Măcelaru, strada Traian (sens giratoriu) – strada
Alexandru Măcelaru (tronson II); al treilea sector: strada Tunelului – strada Macului
(tronsoanele I – IV) – E87.
Faţă de această solicitare, formulată de Consiliul Judeţean Galaţi prin act administrativ
(Hotărârea nr. 230 din 06.11.2017), Consiliul Local al Municipiului Galaţi a procedat la
adoptarea Hotărârii nr. 613 din 07.11.2017 privind aprobarea solicitării Consiliului Judeţean
Galaţi de trecere a unor suprafeţe de teren aferente unui drum din domeniul public al
municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi, pentru încadrarea acestora în
categoria drumurilor de interes judeţean, având codul de clasificare DJ 251M. Ulterior,
Consiliul Judeţean Galaţi a adoptat Hotărârea nr. 239 din 29 noiembrie 2017 privind
modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 230 din
06.11.2017, motivat de faptul că, în urma măsurătorilor pentru întocmirea documentaţiilor
tehnice, au fost necesare şi suprafeţele adiacente intersecţiilor cu drumul judeţean 251M (este
vorba despre un număr de 24 de suprafeţe de teren ce însumează 46.854 de metri pătraţi).
În fine, pentru a reflecta această îmbogăţire a patrimoniului public al unităţii
administrativ–teritoriale judeţul Galaţi (efectuată în condiţiile legii şi rezultată din
transmiterea interdomenială a bunurilor proprietate publică respective) în inventarul
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Galaţi, în luna decembrie a anului 2017
Consiliul Judeţean Galaţi adopta Hotărârea nr. 260 privind însuşirea inventarului actualizat al
bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi care aparţin domeniului public al judeţului
Galaţi, înscriind drumul judeţean 251M la poziţia nr. 266 a listei bunurilor imobile care
completau inventarul arătat. Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 71 din 29
martie 2019, s-au operat modificări şi completări ale celor două anexe ale actului
administrativ iniţial. Recent, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 110 din 31 mai
2019 s-a procedat la modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 71 din
29 martie 2019.
Întrucât natura proiectului era complexă, iar pentru examinarea în vederea avizării şi
promovării acestuia Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a solicitat o
abordare separată, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la acea dată, în luna iunie
2019 Consiliul Judeţean Galaţi a iniţiat şi promovat împreună cu Instituţia Prefectului Judeţul
Galaţi proiectul de hotărâre a Guvernului României pentru modificarea şi completarea unor
anexe la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului
Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi. Bunurile vizate prin
acest proiect de act normativ, care aparţin domeniului public al unităţilor administrativ–
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teritoriale judeţul Galaţi şi municipiul Galaţi, constituie obiect al cererii de finanţare
„Extinderea şi modernizarea Variantei ocolitoare a Municipiului Galaţi”, pentru care
Autoritatea de Management a impus condiţia de prezentare a Hotărârii Guvernului nr.
562/2002, actualizată, până la data de 12 martie 2020, sub sancţiunea rezilierii de plin drept a
contractului de finanţare.
Urmare a analizei conţinutului proiectului şi a documentaţiei aferente, la începutul lunii
iulie 2019, prin adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – Direcţia
Generală Administraţie Publică – Direcţia pentru Politici Fiscale şi Bugetare Locale nr. MDRAP82228/DPFBL-51078/04.07.2019, acesta ne restituia proiectul şi nota de fundamentare şi,
totodată, ne recomanda să avem în vedere o serie de propuneri şi observaţii legate de
chestiuni tehnice precum sunt: completarea unor date suplimentare de identificare a drumului
judeţean DJ 251M, clarificări legate de situaţia juridică a drumului judeţean („aparenta
suprapunere” a unor sectoare de drumuri naţionale care coincid, în traversarea municipiului
Galaţi, cu traseul bulevardului George Coşbuc).
Începutul lunii iulie 2019 a fost marcat de apariţia Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, în speţă interesând
dispoziţiile tranzitorii prevăzute la art. 607 alin. (4), potrivit cărora „Modificările inventarelor
bunurilor aparţinând domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale atestate prin
hotărâre a Guvernului, anterior intrării în vigoare a prezentului cod, se atestă prin hotărâre a
consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului
local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz.”
Astfel, în aplicarea noilor norme juridice, la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi a fost
constituită Comisia specială de inventariere a domeniului public şi privat al judeţului Galaţi
numită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 496/01.10.2019.
Ţinând cont de propunerile şi recomandările Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice – Direcţia Generală Administraţie Publică – Direcţia pentru Politici
Fiscale şi Bugetare Locale (inserate în adresa mai sus–amintită), Comisia specială, în temeiul
atribuţiilor sale, în urma verificărilor efectuate în teren şi a analizei documentelor existente, a
întocmit procesul–verbal nr. 12.284/31.10.2019 în a cărui anexă se regăseşte lista de inventar
a imobilului DJ 251M, cu toate datele de identificare şi descrierea acestuia, respectând
formatul stabilit prin normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor.
De asemenea, în vederea clarificării „aparentei suprapuneri” a unor suprafeţe de teren
aferente drumului judeţean 251M (situate în zona bulevardului George Coşbuc din municipiul
Galaţi şi identificate prin numerele cadastrale 125616, 125701 şi 125710) cu două sectoare de
drumuri naţionale, Consiliul Local al municipiului Galaţi – în calitate de administrator al
sectoarelor de drumuri naţionale DN 2B şi DN 26 ce traversează municipiul – a solicitat
lămuriri Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Din răspunsul
primit prin adresa nr. 73460/24.10.2019, transmisă instituției noastre de către Primăria
Municipiului Galați cu adresa nr. 1334035/28.10.2019 și înregistrată la Consiliul Județean
Galați cu nr. 12.156/28.10.2019, rezultă că cele trei terenuri în cauză nu se identifică cu
traseele drumurilor naţionale DN 2B, respectiv DN 26.
În consecinţă, în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, a fost iniţiat acest proiect de act
administrativ. Totodată, arătăm că proiectul – însoţit de toate documentele necesare – a fost
comunicat ministerului cu atribuţii în domeniul administraţiei publice, în vederea obţinerii
punctului de vedere legal cu privire la acestea, prin adresa nr. 12.378/05.11.2019.
Cu adresa nr. MLPDA-150605/DPFBL-52036/06.01.2020, înregistrată la Consiliul
Județean Galați cu nr. 12.378/10.01.2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației a transmis punctul de verere, în care sunt formulate unele recomandări de
formă a proiectului de hotărâre supus analizei. De asemenea, cu privire la documentația ce a
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însoțit proiectul de hotărâre, ministerul cu atribuții în domeniul administrației publice a
observat că în unele cărți funciare nu se menționează regimul juridic de drept public al
proprietății, precum și alte neconcordanțe, recomandând refacerea acestora.
Drept urmare, prezentul proiect de hotărâre a fost elaborat în concordanță cu toate
observațiile și recomandările ministerului.
Solicităm avizarea prezentului proiect de către Comisiile de specialitate ale Consiliului
Judeţean Galaţi nr. 5 – juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor
şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională şi, respectiv, nr. 6 – de analiză
privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere a
monumentelor istorice şi de arhitectură.
În concluzie, supunem spre aprobare şedinţei în plen proiectul actului administrativ
sus-arătat.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI,
Costel FOTEA

Director executiv,
Constantin CRISTEA

Şef serviciu,
PUFU Eugenia
14.01.2020/1 ex.
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
DIRECŢIILE DIN APARATUL DE SPECIALITATE
Nr. 1165/22 .01.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind atestarea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Galaţi
Prin referatul de aprobare, iniţiatorul – Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi,
domnul Costel FOTEA, propune spre adoptare proiectul de hotărâre privind atestarea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Galaţi.
Necesitatea şi oportunitatea promovării prezentului proiect de act administrativ rezidă
din clarificarea regimului juridic al dreptului de proprietate asupra bunului imobil drumul
judeţean 251M, în sensul atestării apartenenţei acestuia din urmă la domeniul public al
judeţului Galaţi, conform procedurii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare. Bunul vizat constituie obiect al cererii
de finanţare „Extinderea şi modernizarea Variantei ocolitoare a Municipiului Galaţi”, pentru
care Autoritatea de Management a impus condiţia de prezentare a Hotărârii Guvernului nr.
562/2002, actualizată, până la data de 12 martie 2020, sub sancţiunea rezilierii de plin drept a
contractului de finanţare.
Astfel, în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Galați, însușit
prin Hotărârea nr. 109/2001 a Consiliului Județean Galați, cu modificările și completările
ulterioare și atestat în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea
domeniului public al județului Galați, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din
județului Galați, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 şi 605 bis din 15
august 2002, cu modificările şi completările ulterioare (cele mai recente producându-se prin
Hotărârea Guvernului nr. 847/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
957 din 4 decembrie 2017), se intenţionează completarea Secţiunii I „Bunuri imobile”, prin
introducerea după poziţia nr. 265 a unei noi poziţii, poziţia nr. 266, pentru următoarele
considerente:
— poziţia nr. 266 vizează drumul judeţean 251M, urmare a adoptării unei serii de acte
administrative (Hotărârile Consiliului Judeţean Galaţi nr. 230/06.11.2017 şi nr.
239/29.11.2017, precum şi Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Galaţi nr.
613/07.11.2017 şi, respectiv, nr. 615/27.11.2017), inclusiv a intabulării dreptului de
proprietate publică a judeţului Galaţi asupra acestuia. Drumul judeţean 251M are traseul
„Drum centură (intersecţie cu E87) — municipiul Galaţi — strada Macului (intersecţie cu Calea
Prutului — E87) — municipiul Galaţi”, poziţii kilometrice aferente 0+000 (origine) şi 10+890
(destinaţie), lungime totală de 10,890 de kilometri, tipul de îmbrăcăminte a drumului fiind
asfalt, cu o suprafaţă totală a terenului de 247.010 de metri pătraţi şi îi corespund 37 de
numere cadastrale. Conţinutul acestei poziţii este reflectat în anexa proiectului actului
administrativ, conform inventarului întocmit de către Comisia specială de inventariere a
domeniului public şi privat al judeţului Galaţi, numită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului
Judeţean Galaţi nr. 496/01.10.2019, cu respectarea formatului stabilit prin normele tehnice
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al
comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor.
Astfel, coloana 0 „Nr. crt.” are conținutul propus „266” întrucât ultima completare a
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi, atestat prin
Hotărârea Guvernului nr. 562/2002, s-a produs prin Hotărârea Guvernului nr. 847/2017,
generând introducerea unor noi poziţii, ultima fiind poziţia 265.
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Coloana 1 „Codul de clasificare” conține clasificarea bunului în grupa, subgrupa, clasa și
subclasa mijloacelor fixe, conform Catalogului privind clasificarea și duratele normale de
funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004.
Coloana 2 „Denumirea bunului” conţine indicativul drumului judeţean „DJ 251M”.
Coloana 3 „Elemente de identificare” conține detalierile drumului judeţean (traseul,
originea, destinaţia, lungimea totală, tipul de îmbrăcăminte), în continuare fiind redate
elementele de identificare ale celor 37 suprafeţe de teren aferente drumului judeţean, astfel
cum au fost înscrise în cărţile funciare respective.
Coloana 4 „Anul dobândirii şi/sau al dării în folosință” conţine anul în care a avut loc
transmiterea interdomenială a bunului proprietate publică respectiv.
În coloana 5 „Valoarea de inventar” este înscrisă valoarea rezultată din notele contabile
transmise instituţiei noastre de către Primăria municipiului Galaţi.
Coloana 6 „Situația juridică actuală” cuprinde Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, actele
administrative în baza cărora a avut loc transmiterea interdomenială a bunului, precum şi
numerele cărților funciare corespunzătoare.
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază prevederile Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.
Astfel, conform dispozițiilor tranzitorii prevăzute la art. 607 alin. (4), „Modificările
inventarelor bunurilor aparţinând domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale
atestate prin hotărâre a Guvernului, anterior intrării în vigoare a prezentului cod, se atestă prin
hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a
consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz”.
În acest sens, „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii
administrativ-teritoriale se întocmeşte şi se actualizează de către o comisie special constituită,
condusă de autoritatea executivă ori de o altă persoană împuternicită să exercite atribuţiile
respective, după caz.” [art. 289 alin. (2)]. „Inventarul prevăzut la alin. (2) se atestă prin hotărâre
a autorităţii deliberative a fiecărei unităţi administrativ-teritoriale.” [art. 289 alin. (5)]
„Hotărârea va fi însoţită, sub sancţiunea nulităţii, constatată în condiţiile legii, cel puţin
de următoarele documente:
a) acte doveditoare ale dreptului de proprietate (concret, este vorba despre: Hotărârea
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 230/06.11.2017; Hotărârea Consiliului Local al municipiului
Galaţi nr. 613/07.11.2017; Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 239/29.11.2017;
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Galaţi nr. 615/27.11.2017; Hotărârea Consiliului
Judeţean Galaţi nr. 38/16.02.2018), însoţite de extrase de carte funciară (37 de extrase de carte
funciară, având numerele: 125627, 125724, 125735, 125723, 125730, 125726, 125736,
125617, 125733, 125699, 125716, 125729, 125732, 125725, 125718, 125707, 125634,
125631, 125703, 125714, 125705, 125734, 125728, 125731, 125737, 125712, 125616,
125701, 125710, 125621, 125620, 125624, 125630, 125622, 125618, 125619, 125626), din
care să reiasă înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară şi faptul că bunul în cauză
nu este grevat de sarcini;
b) declaraţie pe propria răspundere a secretarului general al unităţii administrativteritoriale din care să reiasă că bunul în cauză nu face/face obiectul unor litigii la momentul
adoptării hotărârii.” [art. 289 alin. (6)]
„Proiectul hotărârii privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al unităţii administrativ-teritoriale se comunică şi ministerului cu atribuţii în domeniul
administraţiei publice, însoţit de documentele prevăzute la alin. (6) în termenul prevăzut la art.
197 alin. (1).” [art. 289 alin. (9)] - adresa Consiliului Județean Galați nr. 12.378/05.11.2019.
„Ministerul cu atribuţii în domeniul administraţiei publice transmite în termen de
maximum 60 zile de la înregistrarea comunicării prevăzute la alin. (9) un punct de vedere cu
privire la proiectul hotărârii, precum şi la documentaţia aferentă acesteia, pe baza consultării
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autorităţilor şi instituţiilor interesate cu privire la situaţia juridică a bunului/bunurilor care fac
obiectul hotărârii.” [art. 289 alin. (10)]
„În situaţia în care ministerul cu atribuţii în domeniul administraţiei publice, în punctul
de vedere comunicat, sesizează aspecte care contravin prevederilor legale în vigoare, autorităţile
administraţiei publice locale efectuează modificările corespunzătoare în proiectul hotărârii
prevăzute la alin. (5) în termen de maximum 45 de zile de la data luării la cunoştinţă a acestuia.”
[art. 289 alin. (12)]
„În situaţia în care ministerul cu atribuţii în domeniul administraţiei publice, în punctul
de vedere comunicat, nu sesizează aspecte care contravin prevederilor legale în vigoare, precum
şi în cazul prevăzut la alin. (12), autoritatea deliberativă, la propunerea autorităţii executive,
adoptă hotărârea prin care se atestă inventarul bunului/bunurilor din domeniul public al
unităţii administrativ-teritoriale.” [art. 289 alin. (13)] – adresa Ministerului Lucrărilor Publice,
Dezvoltării și Administrației nr. MLPDA-150605/DPFBL-52036/06.01.2020, înregistrată la
Consiliul Județean Galați cu nr. 12.378/10.01.2020.
„Inventarul bunurilor din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale:
a) constituie anexă la statutul unităţii administrativ-teritoriale şi se actualizează ori
de câte ori intervin evenimente de natură juridică;
b) se publică pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale, într-o secţiune
dedicată statutului respectiv.”
În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, autoritatea deliberativă, în speţă Consiliul
Judeţean Galaţi, „adoptă hotărâri cu majoritate calificată, absolută sau simplă, după caz”. [art.
182 alin. (1)]
În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat îndeplineşte condiţiile de legalitate.
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