
 

 

HOTĂRÂREA NR. ______      
 din _____________ 2021 

 
privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi în Comisia Judeţeană 
pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4394/17.05.2021 

 
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 Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului 
Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere adresa nr. 3808/13.04.2021 a Instituţiei Prefectului Judeţului Galaţi, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 4394/14.04.2021; 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. h) din Regulamentul privind procedura de 
constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 
asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și 
punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005; 
 Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. e), alin. (7) lit. a), din Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 

 Art.1. Se aprobă desemnarea doamnei Nedelcu Alina Georgeta – Şef serviciu al 
Serviciului contencios şi probleme juridice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi, ca reprezentant al Consiliului Judeţean Galaţi în Comisia Judeţeană pentru 
Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Galaţi. 
 
 Art.1. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Galaţi şi persoanei 
nominalizate. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

                 Ionel Coca 
                                    

                                                                                                                               SMRUSSMAC – Consilier superior   
1. ex./13.05.2021                                                                                                                                                         Stănescu Mădălina 

Contrasemnează pentru legalitate: 
 Secretarul General al Judeţului, 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                       Nr. 4394/17.05.2021 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE, 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind desemnarea 

reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi în Comisia Judeţeană  
pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Galaţi 
 

Prin adresa nr. 3808/13.04.2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 
4394/14.04.2021, Instituţia Prefectului Judeţului Galaţi solicită desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Galaţi în Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate 
Privată asupra Terenurilor Galaţi. 

Conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Regulamentul privind procedura de constituire, 
atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 
terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în 
posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005: “(1) Comisia 
județeană sau a Municipiului București este numită prin ordin al prefectului și va avea 
următoarea componență: 
a) prefectul - președintele comisiei; 
b) subprefectul desemnat de prefect - în caz de indisponibilitate determinată de boală, demisie 
sau suspendare a prefectului preia prerogativele acestuia; 
c) secretarul general al instituției prefectului - secretarul comisiei; 
d) directorul direcției de contencios administrativ și controlul legalității; 
e) directorul oficiului județean de cadastru și publicitate imobiliară; 04/10/2005 - litera a fost 
modificată prin Hotărâre 1120/2005 
e1) directorul executiv al direcției pentru agricultură și dezvoltare rurală județeană sau a 
municipiului București;  
f) reprezentantul teritorial al Agenției Domeniilor Statului; 
g) directorul sucursalei teritoriale a Administrației Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - R.A.; 
h) un reprezentant desemnat de consiliul județean respectiv al Municipiului București; 
i) inspectorul-șef al inspectoratului silvic teritorial sau împuternicitul acestuia; 
j) directorul direcției silvice din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva sau 
împuternicitul acestuia; 
k) un reprezentant al Asociației Proprietarilor de Păduri din România; 
l) un reprezentant al Asociației Administratorilor de Păduri; 
m) un reprezentant al asociațiilor proprietarilor de terenuri agricole legal constituite; 
n) un reprezentant al unității de cercetare-dezvoltare, desemnat de către Academia de Științe 
Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești», dacă este cazul.” 

Potrivit prevederilor art. 173 alin. (1) lit. e) din Codul administrativ aprobat prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare: 
“Consiliul județean îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții: […] atribuții 
privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern;”. Alin (7) al aceluiaşi art. 
prevede: “a) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice 
române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanțării și realizării 
în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean.” 
 Solicităm avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Judeţean Galaţi. 

În baza considerentelor mai sus expuse, supunem 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 

 
 
 

Stănescu Mădălina                                                                                                                               SMRUSSMAC – Consilier superior  
1. ex./13.05.2021                                                                                                                                                 Stănescu Mădălina 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                       Nr. 4394/17.05.2021 
 

RAPORT DE SPECIALITATE, 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind desemnarea 

reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi în Comisia Judeţeană  
pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Galaţi 

 
Prin referatul de aprobare proiectul de hotărâre alăturat se propune şedinţei în plen a 

Consiliului Judeţean Galaţi aprobarea desemnării reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi 
în Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor 
Galaţi. 

Prin adresa nr. 3808/13.04.2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 
4394/14.04.2021, Instituţia Prefectului Judeţului Galaţi solicită desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Galaţi în Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate 
Privată asupra Terenurilor Galaţi. 

Conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Regulamentul privind procedura de constituire, 
atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 
terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în 
posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005: “(1) Comisia 
județeană sau a Municipiului București este numită prin ordin al prefectului și va avea 
următoarea componență: 
a) prefectul - președintele comisiei; 
b) subprefectul desemnat de prefect - în caz de indisponibilitate determinată de boală, demisie 
sau suspendare a prefectului preia prerogativele acestuia; 
c) secretarul general al instituției prefectului - secretarul comisiei; 
d) directorul direcției de contencios administrativ și controlul legalității; 
e) directorul oficiului județean de cadastru și publicitate imobiliară; 04/10/2005 - litera a fost 
modificată prin Hotărâre 1120/2005 
e1) directorul executiv al direcției pentru agricultură și dezvoltare rurală județeană sau a 
municipiului București;  
f) reprezentantul teritorial al Agenției Domeniilor Statului; 
g) directorul sucursalei teritoriale a Administrației Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - R.A.; 
h) un reprezentant desemnat de consiliul județean respectiv al Municipiului București; 
i) inspectorul-șef al inspectoratului silvic teritorial sau împuternicitul acestuia; 
j) directorul direcției silvice din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva sau 
împuternicitul acestuia; 
k) un reprezentant al Asociației Proprietarilor de Păduri din România; 
l) un reprezentant al Asociației Administratorilor de Păduri; 
m) un reprezentant al asociațiilor proprietarilor de terenuri agricole legal constituite; 
n) un reprezentant al unității de cercetare-dezvoltare, desemnat de către Academia de Științe 
Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești», dacă este cazul.” 
Potrivit prevederilor art. 173 alin. (1) lit. e) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare: “Consiliul județean 
îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții: […] atribuții privind cooperarea 
interinstituțională pe plan intern și extern;”. Alin (7) al aceluiaşi art. prevede: “a) hotărăște, în 
condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu 
parteneri din societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, 
servicii sau proiecte de interes public județean.” 
 În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile de legalitate. 

 
Director executiv, 
Stoica George 

Director executiv, 
Angheluţă Laura Delia 

Arhitect şef, 
_____________ 

 

Director executiv, 
Epure Camelia 

Direcţia Patrimoniu 
_____________ 

Director executiv, 
Măciucă Radu 

Serviciul de management al 
resurselor umane, sănătate 

şi securitate în muncă şi 
asigurarea calităţii, 

_____________ 

Şef serviciu, 
Nedelcu Alina 

Georgeta 

 
                                                                                                                                               SMRUSSMAC – consilier superior         
1. ex./ 13.05.2021                                                                                                                    Stănescu Mădălina 


