
 

 

 

 
 

HOTĂRÂREA  Nr. ______ 

din __________________ 2021 
 

privind: aprobarea solicitării Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unui 
bun imobil (teren în suprafață de 36 m2), situat în municipiul Galați, Cartier Zona B, str. 
Traian nr. 226A, jud. Galați, Parcul Rizer (fosta Rizer-Traian), din domeniul public al 
județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al 
municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați     

Iniţiatori : Costel Fotea – Președintele Consiliului Județean Galați  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: _______/________2021 

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 comisia buget -
finanţe, strategii, studii şi prognoză economico - socială și 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 Primăriei municipiului Galați nr. 232836/08.11.2021, 
înregistrată la sediul Consiliului Judeţean Galaţi cu nr. 12342/09.11.2021; 
          Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Galați nr. ___ / __.12.2021 
privind solicitarea adresată Consiliului Județean Galați pentru transmiterea unui imobil situat 
pe strada Traian, nr. 226A, Parc Rizer, din domeniul public al județului Galați în domeniul 
public al municipiului Galați; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 218/31.10.2017 privind 
darea în administrarea Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat 
al judeţului Galaţi a unor imobile (clădiri şi terenuri), aflate în domeniul public şi privat al 
judeţului Galaţi şi aprobarea contractului de administrare directă se modifică în mod 
corespunzător; 

Având în vedere adresa Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului 
Public și Privat al județului Galați nr. 4275/14.12.2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi 
la nr. 9476/14.12.2021; 

Având în vedere prevederile art. 294 alin. (2), (5) și (7) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

Având în vedere prevederile art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.173 alin. (1) lit. b), c) și e) din Ordonanţa de urgenţă 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 încetarea dreptului de administrare a Serviciului Public Județean 
de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Galați şi revenirea în administrarea 
Consiliului Judeţean Galaţi, a unui bun imobil (teren în suprafață de 36 m2), situat în municipiul 
Galați, Cartier Zona B, str. Traian nr. 226A, jud. Galați, Parcul Rizer (fosta Rizer-Traian), aflat 
în domeniul public al județului Galați şi identificat potrivit anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  
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(2) Predarea - primirea bunului imobil de la alin. (1) se va face în termen de 5 zile de 

la data adoptării prezentei hotărâri, pe bază de proces verbal încheiat între Serviciului Public 
Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Galați şi Consiliul Județean 
Galați. 

 
Art.2. (1) Se aprobă trecerea unui bun imobil (teren în suprafață de 36 m2), situat în 

municipiul Galați, Cartier Zona B, str. Traian nr. 226A, jud. Galați, Parcul Rizer (fosta Rizer-
Traian), având datele de identificare cuprinse în Anexă, din domeniul public al județului Galați 
și administrarea Consiliului Județean Galați în domeniul public al municipiului Galați și 
administrarea Consiliului Local al municipiului Galați. 

(2) Predarea - primirea bunului imobil de la alin. (1) se va face în termen de 15 zile de 
la data adoptării prezentei hotărâri, pe bază de proces verbal încheiat între Consiliul Județean 
Galați și Consiliul Local al municipiului Galați. 
           

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Consiliului Local al Municipiului Galați, precum 
și Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Galați.     
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 

 

 

 

 

Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al Judeţului, 
                  Ionel Coca 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nedelcu Costel/1 ex./14.12.2021                                                                                                                   Dir. executiv adjunct: Hălășag Sorin 
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Anexă 
 

Date de identificare bun imobil (teren) 
 
 

care trece din domeniul public al județului Galați în domeniul public al municipiului Galați 
 
 
 

- Teren în suprafață de 36 m2, situat în municipiul Galați, Cartier Zona B, str. Traian nr. 
226A, jud. Galați, Parcul Rizer (fosta Rizer-Traian), Lot ½, nr. cadastral 134375 Galați 

- Valoare de inventar – 18.595,17 lei 
 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 12342 din 15.12.2021                 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea solicitării 

Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unui bun imobil (teren în suprafață de 

36 m2), situat în municipiul Galați, Cartier Zona B, str. Traian nr. 226A, jud. Galați, Parcul 

Rizer (fosta Rizer-Traian), din domeniul public al județului Galați și administrarea 

Consiliului Județean Galați, în domeniul public al municipiului Galați și administrarea 

Consiliului Local al municipiului Galați     

 

 

       

Municipiul Galați are în vedere punerea în valoare, în interesul comunității locale, a 

spațiilor publice prin obiectivul de investiții „Amplasare stații de reîncărcare pentru 

autovehicule electrice în Municipiul Galați”, pe amplasamentul aflat în proprietatea publică a 

județului Galați, înscris în cartea funciară nr.100900 - Parcul Rizer și având adresa poștală -  

str. Traian, nr. 226A. 

Municipiul Galați solicită ca imobilul identificat să treacă în proprietatea publică a 

municipiului Galați. Datele de identificare ale imobilului respectiv sunt următoarele: 

- Teren intravilan – suprafața de 36 m2, situat pe str. Traian nr. 226A - Parc Rizer, nr. 
cadastral 134375 Galați. 
Motivarea interesului public local este dată de faptul că Primăria Municipiului Galați are 

în derulare un amplu proiect de interes public al municipiului Galați - „Amplasare stații de 

reîncărcare pentru autovehicule electrice în Municipiul Galați”. 

Luând în considerare cele prezentate mai sus, se propune spre aprobare Consiliului 

Județean Galați, cererea adresată de către Consiliul Local al Municipiului Galați pentru   

trecerea bunului imobil (teren în suprafață de 36 m2), situat în municipiul Galați, Cartier Zona 

B, str. Traian nr. 226A, jud. Galați, Parcul Rizer (fosta Rizer-Traian), din domeniul public al 

județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al municipiului 

Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați. 

Faţă de cele menţionate, solicităm raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr.1 de 

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, precum şi aprobarea de către Consiliul 

Judeţean Galaţi a proiectului de hotărâre anexat. 

 
 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 
 
 

Nedelcu Costel/1 ex./14.12.2021                                                                                                                            Dir. executiv adjunct – Hălășag Sorin   



CONSILIUL JUDEŢEAN  GALAŢI 
Nr. 12342/15.12..2021 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea solicitării 

Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unui bun imobil (teren în suprafață de 

36 m2), situat în municipiul Galați, Cartier Zona B, str. Traian nr. 226A, jud. Galați, Parcul 

Rizer (fosta Rizer-Traian), din domeniul public al județului Galați și administrarea 

Consiliului Județean Galați, în domeniul public al municipiului Galați și administrarea 

Consiliului Local al municipiului Galați     

 
 

Prin referatul de aprobare, iniţiatorul – Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, 
domnul Costel Fotea, propune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării 
Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unui bun imobil (teren în suprafață de 36 
m2), situat în municipiul Galați, Cartier Zona B, str. Traian nr. 226A, jud. Galați, Parcul Rizer 
(fosta Rizer-Traian), din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului 
Județean Galați, în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al 
municipiului Galați.  

Municipiul Galați are în vedere punerea în valoare, în interesul comunității locale, a 
spațiilor publice prin obiectivul de investiții „Amplasare stații de reîncărcare pentru 
autovehicule electrice în Municipiul Galați”, pe amplasamentul aflat în proprietatea publică a 
județului Galați, înscris în cartea funciară nr.100900 - Parcul Rizer și având adresa poștală -  
str. Traian, nr. 226A. 

Municipiul Galati solicită ca imobilul identificat să treacă în proprietatea publică a 
municipiului Galați. Datele de identificare ale imobilului respectiv sunt următoarele: 

- Teren intravilan – suprafața de 36 m2, situat pe str. Traian nr. 226A - Parc Rizer, nr. 
cadastral 134375 Galați. 

Motivarea interesului public local este dată de faptul că Primăria Municipiului Galați are 
în derulare un amplu proiect de interes public al municipiului Galați - „Amplasare stații de 
reîncărcare pentru autovehicule electrice în Municipiul Galați”. 

Luând în considerare cele prezentate mai sus, se propune spre aprobare Consiliului 
Județean Galați, cererea adresată de către Consiliul Local al Municipiului Galați pentru   
trecerea bunului imobil (teren în suprafață de 36 m2), situat în municipiul Galați, Cartier Zona 
B, str. Traian nr. 226A, jud. Galați, Parcul Rizer (fosta Rizer-Traian), din domeniul public al 
județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al municipiului 
Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați. 

   Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 
- prevederile art. 294, alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul 
administrativ [„Trecerea unui bun din domeniul public al judeţului în domeniul public al unei 
unităţi administrativ-teritoriale, de pe raza teritorială a judeţului respectiv, se face la cererea 
consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, prin hotărâre a consiliului 
judeţean”]; 
- prevederile art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare [„Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de 
proprietate publică sau prin actul de revocare emis, în condiţiile legii, dacă interesul public o 
impune, de organul care l-a constituit”] ;  
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul 
administrativ [„Consiliul judeţean are atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a 
judeţului”]; 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul 
administrativ [„Consiliul judeţean are atribuții privind administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului”]; 



- prevederile art. 173 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul 
administrativ [„Consiliul judeţean are atribuții privind cooperarea interinstituţională pe plan intern 
şi extern”]; 
- prevederile art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul 
administrativ [„În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri cu 
majoritate calificată, absolută sau simplă, după caz”]. 
- prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul 
administrativ [„În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei publice locale 
adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum 
urmează: a)consiliul local şi consiliul judeţean adoptă hotărâri;”]. 

În concluzie, proiectul de hotărâre astfel inițiat îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
 

Director executiv 
adjunct, 

   Hălășag Sorin 
 

Director executiv, 
Angheluţă Laura–Delia 

Direcţia Arhitect şef, 
_____________ 

Director executiv, 
Epure Camelia 

Director executiv, 
Stoica George 

Director executiv, 
Măciucă Radu 

Serviciul contencios şi  
probleme juridice, 

Nedelcu Georgeta–Alina 
 


