
 

HOTĂRÂREA NR. 106 

 din 28 aprilie 2022 
 

privind: aprobarea cesionării de către Municipiul Galați prin Consiliul Local al 
Municipiului Galaţi și preluarea de către Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi,  
în calitate de achizitor, a contractului de proiectare și execuție nr. 91502/27.05.2020 și a 
contractului de supervizare nr. 49272/09.03.2020  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi – Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4936/18.04.2022 

 
Consiliul Judeţean Galaţi;  

 Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate 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 şi al Comisiei de specialitate nr. 5 juridică, 
pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de 
cooperare interinstituţională, ale Consiliului Judeţean Galaţi;  

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Galaţi nr. 60/ 27.01.2022, 
privind cesiunea contractelor aferente proiectului “Extindere şi modernizare Drum centură 
varianta ocolitoare – deviere utilităţi” de către Municipiul Galaţi către Judeţul Galaţi;    

Având în vedere acordul antreprenorilor: RBX Electric Led S.R.L. înregistrat nr. 
1677/31.01.2022, Genymar 2008 S.R.L. înregistrat cu nr. 1678/31.01.2022, Gendav S.R.L. 
înregistrat cu nr. 1679/31.01.2022, SGM Contractor S.R.L. înregistrat cu nr. 1680/31.01.2022, 
Alitec Solution S.R.L. înregistrat cu nr. 1681/31.01.2022; 

Având în vedere acordul supervizorului Gealin S.R.L. nr. 1676/31.01.2022; 
Având în vedere prevederile art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea 98/2016  privind achizițiile 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 1315 - 1320 din Codul Civil, cu modificările și 

completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b, d), alin. (5) lit. l) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În baza dispozițiilor 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. Se aprobă cesionarea de către Municipiul Galați prin Consiliul Local al 
Municipiului Galaţi și preluarea de către Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi,  în 
calitate de achizitor, a contractului de proiectare și execuție nr. 91502/27.05.2020 și a 
contractului de supervizare nr. 49272/09.03.2020. 

Art.2. Se confirmă stadiul fizic și valoric al obiectivului de investiții „Extindere și 
modernizare drum centură – varianta ocolitoare – deviere utilități” la data predării acesteia 
către Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi, prevăzute în Anexa 1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.3. Lucrările executate până la data prezentei  hotărâri sunt în valoare de 

7.498.795,34 lei cu TVA și serviciile de dirigenție 20.959,23 lei cu TVA iar obligația achitării 
acestora revine în totalitate Municipiului Galați prin Consiliul Local Galați. 

Art.4. Se aprobă preluarea de către Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi, în 
calitate de achizitor, a lucrărilor executate de către antreprenor până la data prezentei Hotărâri  
a Consiliului Județean Galați, precum și a Proiectului Tehnic și DTAC prin semnarea unui 
Protocol de predare – primire ulterior semnării Contractului de cesiune. 

Art.5. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Extindere și 
modernizare drum centură – varianta ocolitoare – deviere utilități”, prevăzuți în Anexa 2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. Se aprobă modelul de contract de cesiune care urmează a se încheia între 
Municipiul Galați prin Consiliul Local al Municipiului Galaţi, Județul Galați prin Consiliul 
Judeţean Galaţi și contractantul cedat, în vederea cedării, respectiv preluării contractului de 
proiectare și execuţie nr. 91502/27.05.2020, respectiv a contractului de prestări servicii 
asistență tehnică de supervizare pentru obiectivul „Extindere și modernizare drum centură – 
varianta ocolitoare – deviere utilități” nr.49272/09.03.2020 – prevăzut în Anexa 3, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.7. (1) După finalizarea şi recepţia la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiţie 
cesionat, în vederea asigurării funcţionalităţii, acesta va reveni în proprietatea Municipiului 
Galați şi administrarea Consiliul Local Galați al municipiului Galaţi.  

(2) Obiectivul de investiții realizat va fi predat Consiliului Local al municipiului Galaţi, pe 
bază de proces verbal, în termen de 30 zile de la data recepției la terminarea lucrărilor. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Director executiv, 
Măciucă Radu 

Serviciul contencios şi  
probleme juridice, 

Nedelcu Georgeta–Alina 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca 



Hotărârea nr. 106 din 28 aprilie 2022

                     ANEXA NR. 1
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                                                                                                                                      Anexa 2 
 
 
Principalii indicatori tehnico-economici obiectiv de investiții: „Extindere și modernizare variantă 

ocolitoare a Municipiului Galați - deviere rețele“ 

 
 

A. Contract de proiectare și execuție nr. 91502/27.05.2020 
Valoarea totală : 23.632.920,30 lei  cu TVA din care proiectare 288.896,30 lei cu TVA 

Capacități: - pistă bicicliști: L=993 ml 
- Suprafață lucrare S=24.096 mp 

- Locuri parcare noi = 42 bucăți 

- Spații verzi = 2475 mp 

- Mobilier urban=75 coșuri de gunoi 

- Rețea iluminat public: 416 stâlpi, corpuri de iluminat LED 122 W-538 bucăți, 

corpuri de iluminat pietonat LED 1x90W – 416 bucăți 

- Colector canalizare ape pluviale DN 400, L=2450 ml 

- Guri de scurgere – 47 bucăți 

- Cămine noi – 48 bucăți 

- Rețea apă DN 110mm L=48 m, DN 200mm L=24 ml, DN 600mm L=881 ml, DN 

100mm L=889 ml, DN 800mm L=380 ml  

 

B.  Rest de executat martie 2022 conform contract nr. 91502/27.05.2020 : 

- Proiectare și execuție 16.134.124,96 lei cu TVA 

 

C. Contract de supervizare nr. 49272/09.03.2020  

Valoare: 53.550,00 lei cu TVA 

 

D. Rest de decontat martie 2022 conform contract 49272/09.03.2020:   

32.590,77 lei cu TVA. 
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Anexa 3 

 
Contract de cesiune  

Preambul 
Prezentul contract se încheie în considerarea următoarelor documente și împrejurări:  

- Procesul-verbal nr. 12.284/31.10.2019 întocmit de Comisia specială de inventariere a 

domeniul public şi privat al judeţului Galaţi, numită prin Dispoziţia Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Galaţi nr. 496/01.10.2019;  

- Hotărârea Consiliului Judeţean Galați nr. 109/2001 privind însușirea inventarului 

bunurilor mobile și mobile care alcătuiesc domeniul public al județului Galați, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului 

Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 şi 605 bis din 15 august 2002, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Galați nr. 230/06.11.2017 privind aprobarea solicitării 

adresate Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unor suprafeţe de teren 

aferente unui drum din domeniul public al municipiului Galaţi în domeniul public al 

judeţului Galaţi, pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor de interes judeţean; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Galaţi nr. 613/07.11.2017 privind aprobarea 

solicitării Consiliului Judeţean Galați de trecere a unor suprafeţe de teren aferente unui 

drum din domeniul public al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi, 

pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor de interes judeţean; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 239/29.11.2017 privind modificarea şi 

completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 230/06.11.2017 privind 

aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unor 

suprafeţe de teren aferente unui drum din domeniul public al municipiului Galaţi în 

domeniul public al judeţului Galaţi, pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor 

de interes judeţean; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Galaţi nr. 615/27.11.2017 privind modificarea 

HCL nr. 613/07.11.2017 privind aprobarea solicitării Consiliului Judeţean Galaţi de 

trecere a unor suprafeţe de teren aferente unui drum din domeniul public al municipiului 

Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi, pentru încadrarea acestora în categoria 

drumurilor de interes judeţean; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 38/16.02.2018 privind modificarea şi 

completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 230/06.11.2017 privind aprobarea 

solicitării adresate Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unor suprafeţe de 

teren aferente unui drum din domeniul public al municipiului Galaţi în domeniul public al 

judeţului Galaţi, pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor de interes judeţean, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 28/30. 01.2020 prin care în inventarul 

bunurilor care aparțin domeniului public al județului Galați, însușit prin Hotărârea nr. 

109/2001 a Consiliului Județean Galați, cu modificările și completările ulterioare și 

atestat în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea 

domeniului public al județului Galați, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din 

județului Galați, cu modificările și completările ulterioare, la Secțiunea I „Bunuri 

imobile”, după poziția nr. 265 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 266, potrivit anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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- prevederile art. 173 alin. (1) lit. c), ale art. 289 alin. (2), (5), (6), (9), (10), (12), (13) şi 

(16), precum şi ale art. 607 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului                        

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

- poz. 266 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Galați, 

însușit prin Hotărârea nr. 109/2001 a Consiliului Județean Galați, cu modificările și 

completările ulterioare și atestat în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 

privind atestarea domeniului public al județului Galați, precum și al municipiilor, orașelor 

și comunelor din județului Galați, cu modificările și completările ulterioare, la Secțiunea 

I „Bunuri imobile” reprezintă, de fapt, Centura Mun. Galați care, initial a făcut parte din 

categoria drumurilor de interes local și a aparținut domeniului public a Municipiului 

Galați.  

- Municipiul Galați a încheiat, în calitate de achizitor, Contractul de proiectare și execuție 

lucrări nr. 9/502/27.05.2020 cu Asocierea SC GENDAV SRL - SC RBX ELECTRIC LED 

SRL- SC ALITEC SOLUTION SRL – SC SGM CONTRACTOR SRL – SC GENYMAR 

2008, în calitate de antreprenor, având ca obiect ”Extindere și modernizare drum 

centură-varianta ocolitoare-deviere  utilități”.  

- Acordul de cesiune a contractului nr. 9/502/27.05.2020 exprimat de antreprenor, 

asocierea SC GENDAV SRL - SC RBX ELECTRIC LED SRL- SC ALITEC SOLUTION 

SRL – SC SGM CONTRACTOR SRL – SC GENYMAR 2008, prin liderul de asociere                                       

SC GENDAV SRL în baza mandatului special acordat în acest sens de ceilalți membri 

ai asocierii antreprenor 

- Municipiul Galați a încheiat, în calitate de achizitor, Contractul de servicii                                 

nr. 49272/09.03.2020 cu SC GEALIN SRL având ca obiect servicii de asistență tehnică 

și supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul ”Extindere și modernizare drum 

centură-varianta ocolitoare-deviere  utilități” 

- Acordul de cesiune a contractului nr. 49272/09.03.2020 exprimat de SC GEALIN SRL. 

- Prevederile art. 6.1. din Anexa nr. 2 la HG nr. 1/2018, art. 304 alin. 2 din OUG                         

nr. 57/2019 privind codul administrativ și prevederile art.1315 - art. 1320 Cod civil 

-  interesul public la nivel județean de a se continua executarea contractatului de  

proiectare si executie lucrari pentru toate utilitatile aflate de-a lungul drumului de 

centură al Mun. Galați care deservește mai multe localități din județ, derularea 

contractului fiind afectată la acest moment de lipsa fondurilor pentru acest proiect la 

nivelul Mun. Galați. 

 
Art. 1 Părțile  
1. MUNICIPIUL GALAȚI prin Consiliul Local  al Municipiului Galați, cu sediul în Galați, Str. 
Domnească nr. 54, Cod de identificare fiscală 3814810, reprezentat legal prin Primar 
Pucheanu Ionuț Florin, în calitate de cedent, şi 
2.  JUDEȚUL GALAȚI prin Consiliul Județean Galați, cu sediul în Mun. Galați, Str. Eroilor nr. 
7, jud. Galați, Cod de identificare fiscală 3127476, reprezentat legal prin Președintele 
Consiliului Județean Galați Costel Fotea, în calitate de cesionar, 
3. Asocierea…………………. In calitate de contractant cedat, 
 
 
în temeiul art.1315 - art. 1320 Cod civil, au convenit încheierea prezentul contract de cesiune.  
Art. 2 Obiectul contractului  
2.1. Obiectul prezentului contract de cesiune îl constituie transmiterea, de la cedent la 
cesionar, a tuturor drepturilor și obligațiilor aparținând cedentului ce decurg din:  

- Contractul de proiectare și execuție lucrări nr. ………………….încheiat de cedent cu 

asocierea ……………………. 
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2.2. Cesiunea se realizează cu titlu gratuit, în considerarea faptului că se transmit nu numai 
drepturi ci și obligații, inclusiv obligația de finanțare, precum și pentru satisfacerea interesului 
public la nivel local și județean de continuare a lucrărilor ce formează obiectul contractelor 
cesionate. 
2.3. Valoarea lucrărilor executate până la data adoptării Hotărârii CJ Galați nr este de………… 
iar obligașia de achitarea a acesteia revine în totalotate Municipiului Galați prin Consiliul Local 
al Municipiului Galați. 
 
3. Efectele cesiunii 
3.1. Prin efectul prezentului contract de cesiune, Cesionarul se  substituie cedentului, de la 
data semnării prezentului contract, în toate drepturile decurgând din calitatea acestuia de 
achizitor în cele două contracte ce formează obiectul cesiunii şi se obligă să îndeplinească 
toate obligaţiile asumate de cedent față de contractanții din cele două contracte, la termenele 
și în condițiile prevăzute expres în acest convenții.  
3.2. Prin efectul prezentului contract de cesiune, de la data semnării prezentului contract, 
Cedentul pierde toate drepturile decurgând din calitatea acestuia de achizitor în cele două 
contracte ce formează obiectul cesiunii şi nu va mai îndeplini niciuna dintre obligaţiile asumate 
față de executanții din cele două contracte la termenele și în condițiile prevăzute expres în 
acest convenții. 
3.3. În condițiile art. 1.318 alin. 1 C. civ. Cedentul este liberat de obligaţiile sale faţă de 
contractanții cedați din momentul în încheierii prezentului contract, având în vedere și 
acordurile exprese și irevocabile ale acestor cocontractanți, prealabile încheierii prezntului 
contract de cesiune.  
3.4. În condițiile art. 1.320 C. civ., Cedentul garantează doar validitatea contractelor ce 
formează obiectul prezentului contract nu și executarea acestora pentru perioada ulterioară 
semnării prezentului contract. Cedentul va continua să răspundă pentru orice eventuale 
prejudicii decurgând din neexecutarea sau executarea necorepunzătoare a contractelor 
cedate până la data semnării prezentului contract.  
3.5. Ca efect al cesiunii, cesionarul va dobândi proprietatea asupra tuturor lucrărilor ce se vor 
executa în baza celor 2 contracte ce formează obiectul cesiunii, cedentul renunțând expres la 
orice pretenție asupra acestor bunuri. 
 
Art. 4 - Încetarea contractului de cesiune 
4.1. Prin excepție de la prevederile art. 1321 C. civ., prezentul contract poate înceta doar prin 
acordul de voinţă al părţilor care vor conveni prin același act și asupra eventualelor restituiri de 
prestații.  
Prezentul contract reprezintă voința părților, conține …. pagini și a fost încheiat în data de 
………………….., în …… exemplare originale.  
 
Cedent . . . . . . . . . . . . .. .      Cesionar . . . . . . . . . . . . .  

 
 
  
 
Contractant cedat 
 


