
  
 

 
 

HOTĂRÂREA NR. _____      

 din ___________________ 2021 
 

privind: solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Valea Mărului de trecere a 
unor imobile (terenuri), situate în comuna Valea Mărului, din domeniul public al 
comunei Valea Mărului şi din administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mărului 
în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galați 

Iniţiator: Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi                      
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2358/23.02.2021  
  

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 ale Comisiilor de specialitate nr. 1 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 prevederile art. 294 alin. (3) și alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și c) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 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 modificările și completările 
ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. (1) Se aprobă solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Valea Mărului de 
trecere a unor imobile (terenuri) din domeniul public al comunei Valea Mărului şi din 
administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mărului în domeniul public al judeţului Galaţi 
şi în administrarea Consiliului Județean Galați. 

(2) Datele de identificare ale imobilelor (terenuri) sunt cuprinse în anexa ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Se declară de interes public județean bunurile imobile prevăzute la art. 1. 
 

Art.3. Predarea-preluarea imobilelor se va face pe bază de proces verbal, încheiat între 
Consiliul Județean Galați și Primăria comunei Valea Mărului, în termen de 15 zile de la data 
adoptării Hotărârii Consiliului Local al comunei Valea Mărului de aprobare a solicitării 
Consiliului Județean Galați. 

 

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Local al comunei Valea Mărului.  
 

P R E Ş E D I N T E,  

Costel FOTEA 

 
 

        
                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                 

     
  Nedelcu Costel/10.02.2021                                                                                                                                        Director executiv, 
                               .                                                                                                                                                   Constantin CRISTEA 
                                                                                                                                                                            

Contrasemnează pentru legalitate: 

Secretarul general al judeţului, 

Ionel COCA 
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ANEXA 

Datele  de identificare 
 

ale bunurilor imobile (terenuri), aflate în domeniul public al comunei Valea Mărului, pentru care 
se solicită trecerea din domeniul public al comunei Valea Mărului și din administrarea 
Consiliului Local al comunei Valea Mărului în domeniul public al județului Galați și în 

administrarea Consiliului Județean Galaţi 
 
 

- Teren 1 – suprafața – 5.268 m2 – nr. cadastral 7508 Valea Mărului – Parcela 345 
 

 
 
 

- Teren 2 – suprafața – 555 m2 – nr. cadastral 7509 Valea Mărului – Parcela 383 
 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 2358 din 23.02.2021 

              

 
REFERAT DE APROBARE 

 
 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea solicitării 
adresate Consiliului Local al comunei Valea Mărului de trecere a unor imobile 

(terenuri), situate în comuna Valea Mărului, din domeniul public al comunei Valea 
Mărului şi din administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mărului în 

domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galați 
 
 
 

Imobilele (terenuri) care sunt solicitate în vederea transferului lor în domeniul public 

al UAT Județul Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați, vor face legătura 

dintre drumul județean DJ 251C și drumul de acces al depozitului conform din comuna 

Valea Mărului care în prezent este în curs de execuție a lucrărilor. 

Această facilitate reprezintă un obiectiv de interes județean deoarece va fi utilizat de 

către operatorii economici de colectare și transport deșeuri municipale din întreg județul 

Galați. 

Având în vedere aspectele prezentate, considerăm necesară și oportună solicitarea 

UAT Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați cu privire la trecerea unor imobile 

(terenuri) din domeniul public al UAT Valea Mărului și din administrarea Consiliului Local 

Valea Mărului în domeniul public al UAT Județul Galați și în administrarea Consiliului 

Județean Galați. 

Faţă de cele menţionate, solicit 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, 
Nedelcu Costel/1 ex/10.02.2021                                                                                                                    Constantin Cristea 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 2358 din 23.02. 2021 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea solicitării 
adresate Consiliului Local al comunei Valea Mărului de trecere a unor imobile (terenuri), 

situate în comuna Valea Mărului, din domeniul public al comunei Valea Mărului şi din 
administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mărului în domeniul public al judeţului 

Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galați 
 

 
 

Prin referatul de aprobare, iniţiatorul – Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, domnul 

Costel FOTEA, propune spre adoptare proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi 

privind solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Valea Mărului de trecere a unor 

imobile (terenuri), situate în comuna Valea Mărului, din domeniul public al comunei Valea 

Mărului şi din administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mărului în domeniul public al 

judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galați. 

Imobilele (terenuri) care sunt solicitate în vederea transferului lor în domeniul public al 

UAT Județul Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați, vor face legătura dintre 

drumul județean DJ 251C și drumul de acces al depozitului conform din comuna Valea Mărului 

care în prezent este în curs de execuție a lucrărilor. 

Această facilitate reprezintă un obiectiv de interes județean deoarece va fi utilizat de către 

operatorii economici de colectare și transport deșeuri municipale din întreg județul Galați. 

Având în vedere aspectele prezentate, considerăm necesară și oportună solicitarea UAT 

Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați cu privire la trecerea unor imobile (terenuri) din 

domeniul public al UAT Valea Mărului și din administrarea Consiliului Local Valea Mărului în 

domeniul public al UAT Județul Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază prevederile Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

În conformitate cu art. 173 alin. (1) lit. b) și c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare „Consiliul 

judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: b) atribuţii privind 

dezvoltarea economico-socială a județului; c) atribuţii privind administrarea domeniului public 

şi privat al judeţului”. 

Potrivit prevederilor art. 294 alin. (3) și alin. (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  „Trecerea unui 

bun din domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale de pe raza teritorială a unui 

județ, în domeniul public al județului respectiv se face la cererea consiliului județean, prin 

hotărâre a consiliului local al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz”. „Declararea 

bunului ca fiind de uz sau de interes public judeţean sau local se face prin hotărâre a 

consiliului judeţean sau a consiliului local care a solicitat trecerea în condiţiile prevăzute la 

alin. (1)-(3), după caz.” 

 



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. 

 

 

 
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 
 

                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


