
 
HOTĂRÂREA NR. 215 

 din 29 iunie 2022 
 

privind: însușirea Rapoartelor de evaluare ANEVAR pentru justa despăgubire a 
proprietarilor aflați pe coridorului de expropriere al obiectivului de investiții “Extindere 
și modernizare Varianta ocolitoare a municipiului Galați” 

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5630/10.05.2022 

 
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, al Comisiei nr. 2 pentru promovarea 
programelor integrate de dezvoltare partenerialã localã, judeteanã, regionalã şi europeanã, al 
Comisiei de specialitate nr. 5 juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională și al Comisiei nr. 6 de 
analizã privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrãri publice şi de 
refacere a monumentelor istorice şi de arhitecturã ale Consiliului Judeţean Galaţi;  

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1), art. 9 alin. (2) și art. 11 alin. (7) din Legea 
nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor 
obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173, alin. (1), lit. c) din Codul administrativ aprobat prin 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor  art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ aprobat prin 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se însuşesc Rapoartele de evaluare pentru fiecare teren/ imobil ce urmează a fi 
expropriat în vederea realizării obiectivului de investiţii de utilitate publică de interes județean 
“Extindere şi modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galaţi”. Sumele stabilite ca 
despăgubire sunt consemnate în Raportul de evaluare centralizat prevăzut în Anexa la 
prezenta hotărâre. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

                                    Șef Serviciu Contencios si Probleme și Juridice, 
                                    Nedelcu Alina 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca 
                Consilier juridic, 

 
 

 
                                     

                                                       














































































































































