
 

 

HOTĂRÂREA NR. ________ 

din _____________ 2021 
 

privind: solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Băneasa de trecere a unor 
bunuri imobile (terenuri) din domeniul public al comunei Băneasa și administrarea 
Consiliului Local al comunei Băneasa în domeniul public al județului Galați și 
administrarea Consiliului Județean Galaţi 

Iniţiator: Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5650/19.05.2021 

 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. 1 de buget-finanţe, 
strategii, studii şi prognoză economico-socială, al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru 
asistenţă şi protecţie socială, învățământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de 
agrement 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 
ale Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 562/2002 privind atestarea 
domeniului public al județului Galați, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul 
Galați; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Băneasa nr. 
11/26.03.2021 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului 
public al comunei Băneasa, aprobat prin H.G. nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public 
al județului Galați, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Galați, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 294 alin. (3) 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), c) şi d) , alin. (5) lit. d) şi j) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
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 şi completările 
ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Băneasa privind 
trecerea unor bunuri imobile (terenuri) din domeniul public al comunei Băneasa și 
administrarea Consiliului Local al comunei Băneasa în domeniul public al județului Galați și 
administrarea Consiliului Județean Galaţi. 

(2) Se declară de uz sau de interes public județean bunurile imobile prevăzute la alin. (1). 
(3) Datele de identificare ale bunurilor imobile prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în anexa 

ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.              
(5) Predarea-preluarea bunurilor imobile prevăzute la alin. (1), în domeniul public al 

județului Galați şi administrarea Consiliului Județean Galaţi, se va face pe bază de proces 
verbal, încheiat între Consiliul Local al comunei Băneasa, pe de o parte şi Consiliul Județean 
Galați de cealaltă parte, în termenul prevăzut în hotărârea Consiliului Local al comunei 
Băneasa de aprobare a solicitării Consiliului Judeţean Galați. 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Local al comunei Băneasa. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
       Contrasemnează pentru legalitate                                                                                               
        Secretarul General al Judeţului                                                            
                       Ionel Coca                                                                              

                                                                                                                                             Director executiv adjunct, 
Nedelcu Costel/1 ex/17.05.2021                                                                                                     Hălășag Sorin 
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ANEXA 

 

 
Datele  de identificare 

 
 

ale bunurilor imobile, aflate în domeniul public al comunei Băneasa, pentru care se solicită 
trecerea din domeniul public al comunei Băneasa și administrarea Consiliului Local al comunei 

Băneasa în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galaţi 
 
 

- bunul imobil, situat în extravilanul comunei Băneasa, T 171, P 1440/1, în suprafață totală 
de 4.878 m2, este compus din: 

S1 - teren liber de construcție         – suprafață   – 3.658 m2 
S2 - teren ocupat de construcție     – suprafață   – 1.220 m2  
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CONSILIUL JUDEŢEAN  GALAŢI                                                      
Nr. 5650/19.05.2021 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind solicitarea adresată Consiliului 
Local al comunei Băneasa de trecere a unor bunuri imobile (terenuri) din domeniul public al 
comunei Băneasa și administrarea Consiliului Local al comunei Băneasa în domeniul public 

al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galaţi 

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

Costel Fotea propune spre aprobare proiectul de hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului 
Local al comunei Băneasa de trecere a unor bunuri imobile (terenuri) din domeniul public al 
comunei Băneasa și administrarea Consiliului Local al comunei Băneasa în domeniul public al 
județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galaţi. 

Consiliul Județean Galați intenționează să solicite Institutului Naţional al Patrimoniului o 
finanţare pentru elaborarea documentaţiilor tehnice pentru intervenţii asupra monumentului istoric 
„Statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz” din localitatea Roșcani, comuna Băneasa, în cadrul primei 
sesiuni de finanţare Timbrul Monumentelor Istorice 2021, subprogramul Proiectare. 

În continuarea demersurilor de valorificare a patrimoniului cultural și istoric local ca 
element cheie în dezvoltarea economico-socială a județului, Consiliul Județean Galați 
intenționează să pregătească, pentru obținerea finanțării din surse nerambursabile specifice, un 
proiect având ca obiectiv consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentului istoric 
„Statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz”, situat în satul Roșcani, comuna Băneasa și înscris în Lista 
Monumentelor Istorice din 2015 cu codul GL-III-m-B-03141.  

În acest scop, urmează a fi adresată Consiliului Local al comunei Băneasa solicitarea de 
trecere a unor bunuri imobile (terenuri), aferente statuii lui Ioan Vodă cel Viteaz, din domeniul 
public al comunei Băneasa și administrarea Consiliului Local al comunei Băneasa în domeniul 
public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galaţi. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 
- prevederile art. 294 alin. (3) 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”. 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), c) şi d) 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) atribuții privind dezvoltarea 
economico-socială a județului; c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului; d) atribuții privind gestionarea serviciilor publice de interes județean; e) atribuții privind 
cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern; 

- prevederile art. 173 alin. (5) lit. d) şi j) din acelaşi act normativ: „În exercitarea atribuţiilor 
prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile 
legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind: […] d) 
cultura”;[…] j) conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de 
arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale;” 

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 inițiat îndeplineşte condiţiile de legalitate.  
 

 

Direcţia Economie şi Finanţe,  
George STOICA 

Direcţia de Dezvoltare Regională,  
Laura–Delia ANGHELUŢĂ 

  Direcţia Patrimoniu,  
  Sorin HĂLĂȘAG 

 
Direcţia Arhitect Şef,  

_______________________ 
 

Direcția Tehnică, 
Radu Măciucă  

 
Direcţia Programe, 
Camelia EPURE  

 

 
Serviciul contencios şi  

probleme juridice,  
Georgeta–Alina Nedelcu 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr.5650 din 19.05 .2021 

 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind solicitarea adresată Consiliului 
Local al comunei Băneasa de trecere a unor bunuri imobile (terenuri) din domeniul public al 
comunei Băneasa și administrarea Consiliului Local al comunei Băneasa în domeniul public 

al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galaţi 
 

 

Consiliul Județean Galați intenționează să solicite Institutului Naţional al 

Patrimoniului o finanţare pentru elaborarea documentaţiilor tehnice pentru intervenţii asupra 

monumentului istoric „Statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz” din localitatea Roșcani, comuna 

Băneasa, în cadrul primei sesiuni de finanţare Timbrul Monumentelor Istorice 2021, 

subprogramul Proiectare. 

În continuarea demersurilor de valorificare a patrimoniului cultural și istoric local ca 

element cheie în dezvoltarea economico-socială a județului, Consiliul Județean Galați 

intenționează să pregătească, pentru obținerea finanțării din surse nerambursabile 

specifice, un proiect având ca obiectiv consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a 

monumentului istoric „Statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz”, situat în satul Roșcani, comuna 

Băneasa și înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015 cu codul GL-III-m-B-03141.  

În acest scop, urmează a fi adresată Consiliului Local al comunei Băneasa 

solicitarea de trecere a unor bunuri imobile (terenuri), aferente statuii lui Ioan Vodă cel 

Viteaz, din domeniul public al comunei Băneasa și administrarea Consiliului Local al 

comunei Băneasa în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului 

Județean Galaţi. 

Faţă de cele menţionate, solicităm raportul de avizare al comisiilor nr. 1 de buget-

finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială, nr. 4 pentru asistenţă şi protecţie 

socială, învățământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement 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, precum şi 

supunerea spre aprobare 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./17.05.2021                                                                                                               Dir. Ex.: Cristea Constantin                


