
  
 

 
 

HOTĂRÂREA NR. _____      

 din ___________________ 2021 
 

privind: solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Valea Mărului de trecere a 
două imobile (terenuri), situate în comuna Valea Mărului, județul Galați, din domeniul 
public al comunei Valea Mărului, județul Galați şi din administrarea Consiliului Local al 
comunei Valea Mărului, județul Galați în domeniul public al judeţului Galaţi şi în 
administrarea Consiliului Județean Galați şi declararea lucrărilor suplimentare pentru 
realizarea unor investiții aferente obiectivului de investiții “Centrul de management 
integrat al deșeurilor Valea Mărului și Stație de Sortare Valea Mărului”, componentă a 
proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în Județul Galați”, ca obiectiv 
de utilitate publică de interes județean în vederea scoaterii definitive din circuitul 
agricol a terenurilor în suprafață de 1894 mp, respectiv 1703 mp 

Iniţiator: Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi                      
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8148/21.07.2021  
  

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 Judeţului Galaţi;  
Având în vedere raportul de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 buget-finanţe, 

strategii, studii şi prognoză economico-socială, Comisiilor de specialitate nr. 5 - juridică, pentru 
administrație publică locală, de respectarea drepturilor şi libertăților cetățeneşti, de cooperare 
interinstituțională și Comisiilor 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 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; 

Având în vedere prevederile art. 92, alin. (2), lit. d) din Legea nr.18/1991 privind fondul 
funciar, republictă, cu modificările și completările ulterioare 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. m) din Procedura privind scoaterea definitivă 
sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, aprobată prin 
Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 83/2018, 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 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, 
județul Galați de trecere trecerea a două imobile (terenuri), în suprafață de de 1894 mp, 
respectiv 1703 mp atribuite prin Referatele de admitere nr. 15024/23.04.2021 și 
15016/23.04.2021 emise de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați, pentru 
numerele cadastrale 11478 și 11481, din domeniul public al comunei Valea Mărului, județul 
Galați şi din administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mărului, județul Galați 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. 
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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. 
 
Art.5. (1) Se declară lucrările suplimentare pentru realizarea unor investiții aferente 

obiectivului de investiții “Centrul de management integrat al deșeurilor Valea Mărului și Stație 
de Sortare Valea Mărului”, componentă a proiectului “Sistem de management integrat al 
deșeurilor în Județul Galați”, ca obiectiv de utilitate publică de interes județean în vederea 
scoaterii definitive din circuitul agricol a terenurilor în suprafață de de 1894 mp, respectiv 1703 
mp atribuite prin Referatele de admitere nr. 15024/23.04.2021 și 15016/23.04.2021 emise de 
către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați, pentru numerele cadastrale 11478 și 
11481. 

(2) Se vor efectua demersurile şi procedurile prevăzute de actele normative în vigoare 
în vederea scoaterii definitive din circuitul agricol a terenului prevăzut la alin. (1). 

 
 

P R E Ş E D I N T E,  

Costel FOTEA 

 

 
 

        
                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                 

     
 
 
 
 
                                                                                                                        
Bogdan Ionuț Ardean / 19.07.2021/1 ex.                                                                                      Director executiv: Camelia Epure                                                                                                                                                                             

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate: 

Secretarul general al judeţului, 

Ionel COCA 
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Anexa 1 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 8148 din 21.07. 2021 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind solicitarea adresată 

Consiliului Local al comunei Valea Mărului de trecere a două imobile (terenuri), situate 
în comuna Valea Mărului, județul Galați, din domeniul public al comunei Valea Mărului, 
județul Galați şi din administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mărului, județul 
Galați în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean 
Galați şi declararea lucrărilor suplimentare pentru realizarea unor investiții aferente 

obiectivului de investiții “Centrul de management integrat al deșeurilor Valea Mărului și 
Stație de Sortare Valea Mărului”, componentă a proiectului “Sistem de management 

integrat al deșeurilor în Județul Galați”, ca obiectiv de utilitate publică de interes 
județean în vederea scoaterii definitive din circuitul agricol a terenurilor în suprafață de 

1894 mp, respectiv 1703 mp 
 

Obiectivul de investiții “Centrul de management integrat al deșeurilor Valea Mărului și 

Stație de Sortare Valea Mărului” este parte integrantă a proiectului „Sistem de management 

integrat al deșeurilor în județul Galați” finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare, 

Axă prioritară 3 – “Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al 

resurselor”. Proiectul are ca obiectiv general creșterea standardului de viață al populației şi 

îmbunătăţirea calității mediului din județul Galați prin realizarea unui sistem durabil de 

gestionare al deșeurilor municipale, conform cu cerințele legislative naționale și europene din 

sector, cu prevederile pachetului economiei circulare și cu angajamente asumate prin sectorul 

de mediu, în contextul Axei Prioritare 3 POIM/ Obiectiv Specific 3.1. 

Pentru execuția lucrărilor aferente obiectivelor de investiții și pentru asigurarea costurilor 

aferente, trebuie să demonstrăm proprietatea publică a UAT Județul Galați, asupra terenurilor 

pe care se vor realiza lucrările de investiție.  

Prin adresa nr. 2730/04.09.2020 transmisă de către Asocierea Iridex Group Plastic SRL – 

Acvatot SRL – Argif Proiect SRL și înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 

9607/08.09.2020, este semnalat că evacuarea apelor pluviale din perimetrul obiectivului de 

investiții “Centrul de management integrat al deșeurilor Valea Mărului și Stație de Sortare 

Valea Mărului”, componentă a proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în 

Județul Galați” este prevăzută a fi realizată printr-un canal de evacuare spre ravena existentă 

pe amplasament. În consecință, în prezent această componentă a lucrării nu face obiectul 

contractului de lucrări. 

Astfel, au fost identificate două imobile (terenuri), în suprafață de de 1894 mp, respectiv 

1703 mp atribuite prin Referatele de admitere nr. 15024/23.04.2021 și 15016/23.04.2021 

emise de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați, pentru numerele cadastrale 

11478 și 11481, situate în extravilanul comunei Valea Mărului, județul Galați, care întrunesc 

condiţiile necesare pentru realizarea evacuarii apelor pluviale și descărcarea în emisar a 

Bazinului Pluvial Industrial Tehnologic. 

Realizarea lucrărilor suplimentare va oferi o soluție pentru evacuarea apelor pluviale și 

descărcarea în emisar a Bazinului Pluvial Industrial Tehnologic.În consecință, se impune 

preluarea acestui imobil în domeniul public al județului Galați. 

În consecință, se impune preluarea acestor imobile în domeniul public al județului Galați şi 

declararea lucrărilor suplimentare pentru realizarea unor investiții aferente obiectivului de 

investiții “Centrul de management integrat al deșeurilor Valea Mărului și Stație de Sortare 

Valea Mărului”, componentă a proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în 



Județul Galați”, ca obiectiv de utilitate publică de interes județean în vederea scoaterii 

definitive din circuitul agricol a terenurilor în suprafață de de 1894 mp, respectiv 1703 mp. 

Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum 

şi avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 buget-finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-

socială, Comisiilor de specialitate nr. 5 - juridică, pentru administrație publică locală, de 

respectarea drepturilor şi libertăților cetățeneşti, de cooperare interinstituțională 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. 

Faţă de cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 
 

Costel FOTEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                        

                                                                                                                                                             Director executiv, 
Bogdan Ionuț Ardean/19.07.2021/1 ex.                                                                                                Camelia EPURE                                                                                  
 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 8148 din 21.07.2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind solicitarea adresată 

Consiliului Local al comunei Valea Mărului de trecere a două imobile (terenuri), situate 
în comuna Valea Mărului, județul Galați, din domeniul public al comunei Valea Mărului, 
județul Galați şi din administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mărului, județul 
Galați în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean 
Galați şi declararea lucrărilor suplimentare pentru realizarea unor investiții aferente 

obiectivului de investiții “Centrul de management integrat al deșeurilor Valea Mărului și 
Stație de Sortare Valea Mărului”, componentă a proiectului “Sistem de management 

integrat al deșeurilor în Județul Galați”, ca obiectiv de utilitate publică de interes 
județean în vederea scoaterii definitive din circuitul agricol a terenurilor în suprafață de 

1894 mp, respectiv 1703 mp 
 
 

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 două 

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

comunei Valea Mărului, județul Galați şi din administrarea Consiliului Local al comunei Valea 

Mărului, județul Galați în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului 

Județean Galați. 

Obiectivul de investiții “Centrul de management integrat al deșeurilor Valea Mărului și 

Stație de Sortare Valea Mărului” este parte integrantă a proiectului „Sistem de management 

integrat al deșeurilor în județul Galați” finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare, 

Axă prioritară 3 – “Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al 

resurselor”. Proiectul are ca obiectiv general creșterea standardului de viață al populației şi 

îmbunătăţirea calității mediului din județul Galați prin realizarea unui sistem durabil de 

gestionare al deșeurilor municipale, conform cu cerințele legislative naționale și europene din 

sector, cu prevederile pachetului economiei circulare și cu angajamente asumate prin sectorul 

de mediu, în contextul Axei Prioritare 3 POIM/ Obiectiv Specific 3.1. 

Pentru execuția lucrărilor aferente obiectivelor de investiții și pentru asigurarea costurilor 

aferente, trebuie să demonstrăm proprietatea publică a UAT Județul Galați, asupra terenurilor 

pe care se vor realiza lucrările de investiție.  

Prin adresa nr. 2730/04.09.2020 transmisă de către Asocierea Iridex Group Plastic SRL – 

Acvatot SRL – Argif Proiect SRL și înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 

9607/08.09.2020, este semnalat că evacuarea apelor pluviale din perimetrul obiectivului de 

investiții “Centrul de management integrat al deșeurilor Valea Mărului și Stație de Sortare 

Valea Mărului”, componentă a proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în 

Județul Galați” este prevăzută a fi realizată printr-un canal de evacuare spre ravena existentă 

pe amplasament. În consecință, în prezent această componentă a lucrării nu face obiectul 

contractului de lucrări. 

Astfel, au fost identificate două imobile (terenuri), în suprafață de de 1894 mp, respectiv 

1703 mp atribuite prin Referatele de admitere nr. 15024/23.04.2021 și 15016/23.04.2021 

emise de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați, pentru numerele cadastrale 

11478 și 11481, situate în extravilanul comunei Valea Mărului, județul Galați, care întrunesc 

condiţiile necesare pentru realizarea evacuarii apelor pluviale și descărcarea în emisar a 

Bazinului Pluvial Industrial Tehnologic. 



Realizarea lucrărilor suplimentare va oferi o soluție pentru evacuarea apelor pluviale și 

descărcarea în emisar a Bazinului Pluvial Industrial Tehnologic. 

Pentru realizarea lucrărilor suplimentare, imobilele în cauză trebuie scoase definitiv din 

circuitul agricol, conform prevederilor legislației în vigoare. 

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

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

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), c), f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

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

- prevederile art. 182 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a 

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

ulterioare. 

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

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

- prevederile art. 92, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare [„Prin excepţie de la prevederile 

alin. (1), pe terenurile agricole de clasa a III-a, a IV-a şi a V-a de calitate, având 

categoria de folosinţă arabil, vii şi livezi, precum şi pe cele amenajate cu lucrări de 

îmbunătăţiri funciare, situate în extravilan, în baza autorizaţiei de construire şi a 

aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol, pot fi amplasate 

următoarele obiective de investiţie: [...] de interes naţional, judeţean sau local, 

declarate de utilitate publică, în condiţiile legislaţiei în vigoare”] 

- prevederile art. 4 alin. (1) lit. m) din Procedura privind scoaterea definitivă sau 

temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, aprobată 

prin Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 83/2018 cu modificările şi 

completările ulterioare „[Aprobarea scoaterii definitive sau temporare din circuitul 

agricol a terenurilor situate în extravilan se emite în baza următoarei documentaţii: [...] 

m) hotărârea Guvernului/consiliului judeţean/consiliului local privind declararea de 

utilitate publică a obiectivelor de investiţie de interes naţional, judeţean, local, în 

condiţiile legii, 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. 

 

 
 

Direcţia Patrimoniu, 
_____________ 

Director executiv, 
Angheluţă Laura–Delia 

Direcţia Arhitect şef, 
_____________ 

Director executiv, 
Epure Camelia 

 
Director executiv, 
Stoica George 

 
Director executiv, 
Măciucă Radu 

 
Şef Serviciu, 

Nedelcu Georgeta Alina 
     
 
  
 
 
 

                                                                                                                       
Bogdan Ionuț Ardean / 19.07.2021/1 ex.                                                                                      Director executiv: Camelia Epure  


