
 

 

 

 
 

 

HOTĂRÂREA  Nr. _______ 

din __________________ 2021 
 

privind: aprobarea cererii Consiliului Local al Municipiului Galați, adresată Consiliului 
Județean Galați, pentru transmiterea imobilului „Piața Muzeului” din domeniul public al 
județului Galați în domeniul public al municipiului Galați     

Iniţiatori : Costel Fotea – Președintele Consiliul Județean Galați  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 13625/22.03.2021 

 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate 
al Consiliului Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere raportul de avizare ale 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 nr. 427/18.03.2021 a Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” 
Galați, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 13625/18.03.2021; 

Având în vedere adresa Primăriei municipiului Galați nr. 240072/22.12.2020, 
înregistrată la sediul Consiliului Judeţean Galaţi cu nr. 13625/24.12.2020; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Galați nr. 66 / 24.02.2021; 
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (2) din Legea cadastrului și a publicității 

imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 879 alin. (2), art. 880 alin. (1) și art. 888 din Legea nr. 

287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 294 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 

57/03.07.2019 privind Codul administrativ; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), lit. c) şi lit. e) din Ordonanța de 

Urgență nr. 57/03.07.2019 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 preluarea din administrarea Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” 
Galați în administrarea Consiliului Județean Galați a bunului imobil situat în municipiul Galați, 
str. Mr. Iancu Fotea nr. 2, bun imobil aflat în domeniul public al județului Galați, conform 
Hotărârii de Guvern nr. 562/2002, Anexa 1, poz. 21, imobil care are în componență și 
ansamblul arhitectonic „Piața Muzeului”.  

(2) Predarea-preluarea 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 Muzeul de Istorie 
„Paul Păltănea” Galați şi Consiliul Județean Galați. 

Art.2. Se aprobă dezmembrarea în 2 loturi a bunului imobil situat în municipiul Galați, 
str. Mr. Iancu Fotea nr. 2, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3. (1) Se aprobă trecerea părții de imobil (construcții și teren aferent), identificat prin 
Lot 1 în Anexă, din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Judeţean 
Galaţi, în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al 
municipiului Galați. 

(2) Predarea-preluarea părții de imobil (construcții și teren aferent), identificat prin Lot 1 
în Anexă, se va face, în termen de 15 zile de la data obținerii înscrisului autentic notarial, pe 
bază de proces verbal, încheiat între Consiliul Județean Galați și Primăria municipiului Galați. 

Art.4. (1) Se aprobă preluarea în administrarea Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” 
Galați a părții de imobil (construcții și teren aferent), identificat prin Lot 2 în Anexă. 

(2) Predarea-preluarea cotei-părți din imobilul (construcții și teren aferent), identificat 
prin Lot 2 în Anexă, se va face, în termen de 15 zile de la data obținerii înscrisului autentic 
notarial, pe bază de proces verbal, încheiat între Consiliul Județean Galați și Muzeul de Istorie 
„Paul Păltănea” Galați. 
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Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: Primăriei municipiului Galați, precum și Muzeului 

de Istorie „Paul Păltănea” 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./18.03.2021                                                                                                                        Dir. Ex.: Cristea Constantin 

 

 

 

 



HOTĂRÂREA Nr.______ din ___________________ 2021 
pag. nr. 3 

Anexa 

 

Date identificare 
 

ale bunului imobil situat în municipiul Galați, str. Mr. Iancu Fotea nr. 2,  
care se dezmembrează în 2 loturi (Lot 1 și Lot 2) 

 

 
 
Lot 1 – PIAȚA  MUZEULUI (ansamblu arhitectonic – autor arh. Radu Drișcu) 
 
Fântâna cu coloane 
Pergola evantai 
Pergola scară 
Grădina în trepte 

Teren intravilan – 3.459 m2 
N – domeniul public al municipiului Galați 
S – imobil proprietate privată 
V – imobil proprietate privată – bloc Delta 
E – domeniul public al municipiului Galați 
 

Valoare de inventar – 505.551,80 lei 
 
Lot 2 – LAPIDARIUM 
 
Parter + 1 etaj +parțial 2 etaje 
Suprafața construită – 666,00 m2 
Teren aferent – 883,00 m2 
N – domeniul public municipiul Galați 
S – Piața Muzeului 
V – imobil proprietate privată – bloc Delta 
E – imobil proprietate privată 
 

Valoare de inventar – 6.206.051,29 lei 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                         Nr. 13625/22.03.2021            

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea cererii Consiliului 

Local al Municipiului Galați, adresată Consiliului Județean Galați, pentru transmiterea 

imobilului „Piața Muzeului” din domeniul public al județului Galați în domeniul public al 

municipiului Galați 

 

Prin referatul de aprobare, iniţiatorul – COSTEL FOTEA, preşedintele Consiliului Judeţean 

Galaţi propune spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii Consiliului Local al 

Municipiului Galați, adresată Consiliului Județean Galați, pentru transmiterea imobilului „Piața 

Muzeului” din domeniul public al județului Galați în domeniul public al municipiului Galați. 

Prin adresa nr. 240072/22.12.2020, înregistrată la sediul Consiliului Judeţean Galaţi cu nr. 
13625/24.12.2020, Primăria municipiului Galați solicită emiterea unei hotărâri de consiliu 
județean de transmitere a imobilului „Zonă pietonală Biserica Greacă” din domeniul public al 
județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați în domeniul public al municipiului 
Galați și administrarea Consiliului Local Galați, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului 
Local Galați nr. 533/21.11.2019. 

Potrivit adresei respective, Primăria Galați solicită preluarea în domeniul public al 
municipiului Galați doar a terenului aparținând imobilului „Zonă pietonală Biserica Greacă”. 

Având în vedere faptul că pe terenul respectiv se află amplasat Ansamblul arhitectonic „Piața 
Muzeului”, format din fântână cu coloane, pergolă evantai, pergolă scară și grădină în trepte – 
autor arh. Radu Drișcu, este necesară modificarea Hotărârii Consiliului Local Galați nr. 
533/21.11.2019, în sensul preluării în domeniul public al municipiului Galați a Ansamblului 
arhitectonic „Piața Muzeului” și a terenului aferent. 

Având în vedere considerentele expuse mai sus și Hotărârea Consiliului Local al municipiului 
Galați nr. 66 / 24.02.2021, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii 
Consiliului Local al Municipiului Galați, adresată Consiliului Județean Galați, pentru transmiterea 
imobilului „Piața Muzeului” din domeniul public al județului Galați în domeniul public al 
municipiului Galați. 

     Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 
- prevederile art. 25 alin. (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare [„Actele de alipire și dezlipire a imobilelor 
înscrise în cartea funciară se încheie în formă autentică”]; 

- prevederile art. 879 alin. (2) [„De asemenea, imobilul înscris în cartea funciară se modifică și 
prin dezlipiri, dacă se desparte o parte din imobil sau se micșorează întinderea acestuia”], art. 
880 alin. (1) [„În caz de alipire sau dezlipire, imobilele rezultate se vor transcrie în cărți funciare 
noi, cu menționarea noului număr cadastral pentru fiecare imobil, iar cartea funciară sau, după 
caz, vechile cărți funciare se vor închide, fără a se mai putea redeschide pentru alte înscrieri”] și 
art. 888 [„Înscrierea în cartea funciară se efectuează în baza înscrisului autentic notarial, a 
hotărârii judecătorești rămase definitivă, a certificatului de moștenitor sau în baza unui alt act 
emis de autoritățile administrative, în cazurile în care legea prevede aceasta”] din Legea nr. 
287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- 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. 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”]. 

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

   
Director executiv, 

Cristea Constantin 
 
 
 

Director executiv, 
Angheluţă Laura–Delia 

Direcţia Arhitect şef, 
_____________ 

Director executiv, 
Epure Camelia 

Director executiv, 
Stoica George 

Director executiv, 
Săndulache Elena 

Serviciul contencios şi  
probleme juridice, 

Nedelcu Georgeta–Alina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 13625 din 22.03.2021  

 

REFERAT DE APROBARE 
 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea cererii Consiliului 

Local al Municipiului Galați, adresată Consiliului Județean Galați, pentru transmiterea 

imobilului „Piața Muzeului” din domeniul public al județului Galați în domeniul public al 

municipiului Galați 

 

 

 

Prin adresa nr. 240072/22.12.2020, înregistrată la sediul Consiliului Judeţean Galaţi cu nr. 

13625/24.12.2020, Primăria municipiului Galați solicită emiterea unei hotărâri de consiliu 

județean de transmitere a imobilului „Zonă pietonală Biserica Greacă” din domeniul public al 

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

Galați și administrarea Consiliului Local Galați, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului 

Local Galați nr. 533/21.11.2019. 

Potrivit adresei respective, Primăria Galați solicită preluarea în domeniul public al 

municipiului Galați doar a terenului aparținând imobilului „Zonă pietonală Biserica Greacă”. 

Având în vedere faptul că pe terenul respectiv se află amplasat Ansamblul arhitectonic „Piața 

Muzeului”, format din fântână cu coloane, pergolă evantai, pergolă scară și grădină în trepte – 

autor arh. Radu Drișcu, este necesară modificarea Hotărârii Consiliului Local Galați nr. 

533/21.11.2019, în sensul preluării în domeniul public al municipiului Galați a Ansamblului 

arhitectonic „Piața Muzeului” și a terenului aferent. 

Având în vedere considerentele expuse mai sus și Hotărârea Consiliului Local al municipiului 

Galați nr. 66 / 24.02.2021, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii 

Consiliului Local al Municipiului Galați, adresată Consiliului Județean Galați, pentru transmiterea 

imobilului „Piața Muzeului” din domeniul public al județului Galați în domeniul public 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 

 

 
                                                                                                                                                        Director executiv, 
                                                                                                                                                       Constantin Cristea 
 
 
Nedelcu Costel/18.03.2021/1 ex.                                                                                                       


