
 

HOTĂRÂREA NR. 359 

din 31 octombrie 2022 
 

privind: atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului 
Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12511/24.10.2022 

Consiliul Judeţean  Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Judeţean Galaţi nr. 5 – juridică, pentru administraţie publică locală, de respectare a 
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională şi, respectiv, nr. 6 - de 
analiză privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de 
refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură; 

Având în vedere declarația Secretarului General al Județului Galați, dată în 
conformitate cu prevederile art. 289 alin. (6) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere Procesul–verbal nr. 7180/15.06.2022 întocmit de Comisia specială 
de inventariere a domeniul public şi privat al judeţului Galaţi, numită prin Dispoziţia 
Președintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 225/23.03.2022; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 109/2001 privind însușirea 
inventarului bunurilor imobile și mobile care alcătuiesc domeniul public al județului Galați, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere anexa nr. 1 – „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 
județului Galați” la Hotărârea Guvernului 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 Hotărârea Guvernului nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor 
tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al 
comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. c), ale art. 289 alin. (2), (5), (6), (9), 
(10), (12), (13) și alin. (16) lit. b), precum şi ale art. 607 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 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 completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. - Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Galați, 
însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 109/2001, cu modificările și 
completările ulterioare și atestat potrivit anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului 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, la Secțiunea I - 
„Bunuri imobile”, se modifică după cum urmează: 

 
La poziția nr. 2: 

- coloana 2 va avea următorul cuprins: „Sediu administrativ – Consiliul Județean Galați”; 

- coloana 3 va avea următorul cuprins:  

„Str. Eroilor nr. 16, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi;  
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Suprafață teren 1.162 mp, nr. cadastral 112639, intravilan, neîmprejmuit, cu limite 

materializate între punctele 1-2 prin gard de plasă, între punctele 2-3 limita este parțial 

materializată prin gard de plasă, între punctele 3-4-5-6 limitele sunt nematerializate, iar între 

punctele 6-1 limita este materializată prin gard de beton,  

având ca vecinătăți: la est – proprietate particulară, la nord – proprietate particulară, la vest 

– str. Eroilor, la sud – Str. Eroilor;  

categoria de folosință: curți construcții, pe care este edificată construcția administrativă și 

social culturală:  

Nr. cadastral 112639 – C1 – clădire monument istoric; subsol parțial, demisol, parter, 

mansardă; suprafață construită la sol: 290 mp; suprafață construită desfășurată: 756 mp; 

construcție din cărămidă și cadre de beton armat; acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din 

carton bituminat.” 

- coloana 4 va avea următorul cuprins: „1965”; 
- coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.483,261 mii lei din care 1.315,670 mii lei – teren”. 

  

La poziția 12: 

- coloana 3 va avea următorul cuprins:  

„Str. Mihai Bravu nr. 16, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi;  

Suprafață teren 3.780 mp, nr. cadastral 111292, intravilan, împrejmuit,  

având ca vecinătăți: la est – domeniul public municipiul Galați, la nord – proprietate 

particulară, la vest – str. Mihai Bravu, la sud – proprietate particulară;  

categoria de folosință: curți construcții, pe care sunt edificate construcții  administrative și 

social culturale și construcții anexă:  

Nr. cadastral 111292 – C1 – Bibliotecă - clădire monument istoric; demisol, parter, 2 etaje, 

pod; suprafață construită la sol: 770 mp; suprafață construită desfășurată: 2.657 mp; 

construcție din cărămidă și cadre de beton armat; acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din 

tablă; dotată cu lift; edificată în anul 1922; 

Nr. cadastral 111292 – C2 – Depozit de carte; subsol, parter, 2 etaje; suprafață construită la 

sol: 358 mp; suprafață construită desfășurată: 1.374 mp; construcție din cărămidă și cadre 

din beton armat; acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din tablă; dotată cu lift; edificată în anul 

1922; 

Nr. cadastral 111292 – C3 – atelier, magazii și centrală termică; parter; suprafață construită 

la sol/desfășurată: 264 mp; construcție din cărămidă și cadre de beton armat; acoperiș tip 

șarpantă cu învelitoare din tablă;  

Nr. cadastral 111292 – C4 – garaj; parter; suprafață construită la sol/desfășurată: 53 mp; 

construcție din structură metalică.” 

- coloana 5 va avea următorul cuprins: „23.212,10 mii lei din care 6.303,20 mii lei – teren”. 

 

La poziția 15: 

coloana 3 va avea următorul cuprins: 

„str. Regiment 11 Siret nr. 6A, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi;  

Suprafață teren 179.832 mp, nr. cadastral 116902, intravilan, împrejmuit,  

având ca vecinătăți: la nord - proprietate publică municipiul Galaţi, la sud - Str. Falezei, la 

vest - Str. Saturn, la est - str. Regiment 11 Siret;  

categoria de folosință: curți construcții, pe care sunt edificate construcții administrative și 

social culturale și construcții anexă:  

Nr. cadastral 116902 – C1 – clădire muzeu; subsol, demisol, parter, etaj 1 și parțial etaj 2; 

suprafață construită la sol: 1.734 mp; suprafață construită desfășurată: 5.688 mp; suprafață 
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utilă: 4.181,52 mp; construcție din BCA, structură metalică și beton; acoperiș cu ATIC,  

izolație din carton bituminat; edificată în anul 1999;  

Nr. cadastral 116902 – C9 – Poartă Vest Muzeu; parter; suprafață construită la 

sol/desfășurată: 47 mp; construcție din cărămidă și beton; acoperiș cu ATIC, izolație din 

carton bituminat; edificată în anul 2008; 

Nr. cadastral 116902 – C12 – Clădire Sediu Grădina Botanică; parter; suprafață construită 

la sol/desfășurată: 110 mp; construcție din BCA, structură metalică și beton; acoperiș tip 

sandwich;  

Nr. cadastral 116902 – C14 – Poartă Nord Muzeu; parter; suprafață construită la 

sol/desfășurată: 42 mp; construcție din BCA, structură metalică și beton; acoperiș cu ATIC, 

izolație din carton bituminat; edificată în anul 2008; 

Nr. cadastral 116902 – C15 – Grup sanitar poartă Nord Muzeu; parter; suprafață construită 

la sol/desfășurată: 37 mp; construcție din BCA, structură metalică și beton; acoperiș cu 

ATIC, izolație din carton bituminat.” 

- coloana 5 va avea următorul cuprins: „93.054,170 mii lei din care 78.408,932  mii lei – 

teren”. 

 

La poziția 26: 

coloana 3 va avea următorul cuprins: 

„str. Traian nr. 393, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi;  

Suprafață teren 19.460 mp, nr. cadastral 110508, intravilan, împrejmuit cu gard beton pe 

laturile 1-18, 19-20, 21-1 și neîmprejmuit  pe laturile 18-19, 20-21,  

având ca vecinătăți: la nord - Str. Ştefan cel Mare, la sud - Str. Tunelului, la vest – bd. 

George Coşbuc, la est - Str. Traian; categoria de folosință: curți construcții, pe care sunt 

edificate construcții administrative și social culturale:  

Nr. cadastral 110508 – C1 - Pavilion internări - Camera de Gardă; subsol tehnic, parter, 1 

etaj; suprafață construită la sol: 325 mp; suprafață construită desfășurată: 650 mp; 

construită din stuctură de beton armat și zidărie; acoperiș tip șarpantă din lemn, învelitoare 

din tablă; edificată în anul 1993;  

Nr. cadastral 110508 – C2 - Terapie intensivă – corp A; parter; suprafaţă construită la 

sol/desfășurată: 197 mp; construită din structură de beton armat şi zidărie; acoperiş tip 

şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă; edificată în anul 1900; 

Nr. cadastral 110508 – C3 – Hol; parter, suprafaţă construită la sol/desfășurată: 79 mp; 

construită din structură de beton armat şi zidărie; edificată în anul 1900;  

Nr. cadastral 110508 – C4 – Laborator analize – corp A; demisol parțial, parter; suprafaţă 

construită la sol: 359 mp; suprafață construită desfășurată: 718 mp;  construită din structură 

de beton armat şi zidărie; acoperiş tip şarpantă din lemn, învelitoare din tablă; edificată în 

anul 1900; 

Nr. cadastral 110508 – C5 - Corp A; parter, 1 etaj; suprafață construită la sol: 226 mp; 

suprafață construită desfășurată: 451 mp; construită din structură de beton armat şi zidărie, 

acoperiş tip şarpantă din lemn, învelitoare din tablă; edificată în anul 1900; 

Nr. cadastral 110508 – C6 - Corp A; demisol parțial, parter; suprafață construită la sol: 324 

mp; suprafață construită desfășurată: 648 mp; construită din structură de beton armat şi 

zidărie, acoperiş tip şarpantă din lemn, învelitoare din tablă; edificată în anul 1900; 

Nr. cadastral 110508 – C7 – Hol - Corp A; demisol parțial, parter; suprafaţa construită la sol: 

139 mp; suprafață construită desfășurată: 278 mp; construită din structură de beton armat şi 

zidărie, acoperiş tip şarpantă din lemn, învelitoare din tablă; edificată în anul 1900; 

Nr. cadastral 110508 – C8 - Bloc alimentar și Pavilion administrativ; demisol, parter, 1 etaj; 

suprafaţa construită la sol: 176 mp; suprafață construită desfășurată: 528 mp; construită din 
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structură de beton armat şi zidărie, acoperiş tip şarpantă din lemn, învelitoare din tablă; 

edificată în anul 1900; 

Nr. cadastral 110508 – C9 - Cabină poartă; parter; suprafaţa construită la sol/desfășurată: 

34 mp; construcţie din zidărie, planşeu beton; edificată în anul 1962; 

Nr. cadastral 110508 – C10 – Bazin apă; parter; suprafaţa construită la sol/desfășurată:    

87 mp; construcție din beton; edificată în anul 1993; 

Nr. cadastral 110508 – C11 – Stație hidrofor; suprafaţa construită la sol/desfășurată: 24 mp; 

construcție din beton; edificată în anul 1993; 

Nr. cadastral 110508 – C12 – Centrală telefoane; parter; suprafaţa construită la 

sol/desfășurată: 53 mp; structură din zidărie, acoperiş tip şarpantă din lemn, învelitoare din 

tablă; edificată în anul 1900;  

Nr. cadastral 110508 – C13 – Gheretă portar; parter; suprafaţa construită la sol/desfășurată: 

17 mp; structură din zidărie, planșeu din beton; edificată în anul 1962; 

Nr. cadastral 110508 – C14 – Staţie clorinare și Atelier mecanic; parter; suprafaţa construită 

la sol/desfășurată:71 mp; construcție din cărămidă, acoperiş tip şarpantă din lemn, 

învelitoare din tablă; edificată în anul 1960; 

Nr. cadastral 110508 – C15 – Pavilion B; parter, 1 etaj; suprafaţa construită la sol: 344 mp; 

suprafață construită desfășurată: 688 mp; construită din structură de beton armat şi zidărie, 

acoperiş tip şarpantă din lemn, învelitoare din tablă; edificată în anul 1900; 

Nr. cadastral 110508 – C16 – Gheţărie și Magazie alimente; parter; suprafaţa construită la 

sol/desfășurată: 10 mp; construită din beton și piatră; edificată în anul 1965; 

Nr. cadastral 110508 – C17 – Pivniță Beci; parter; suprafaţa construită la sol/desfășurată: 

76 mp; pereţi din zidărie; edificată în anul 1930; 

Nr. cadastral 110508 – C18 – Centrală termică; parter; suprafaţa construită la 

sol/desfășurată: 219 mp; construită din beton armat, planşeu din beton armat; edificată în 

anul 1993; 

Nr. cadastral 110508 – C19 – Atelier tâmplărie; parter; suprafaţa construită la 

sol/desfășurată: 123 mp; construită din cărămidă, învelitoare carton; edificată în anul 1960; 

Nr. cadastral 110508 – C20 – Spălătorie; parter; suprafaţa construită  la sol/desfășurată: 

218 mp; structură din beton armat şi zidărie, învelită cu tablă; edificată în anul 1969; 

Nr. cadastral 110508 – C21 – Pavilion D; parter; suprafaţa construită la sol/desfășurată:  

659 mp; structură din zidărie, acoperiş tip şarpantă din lemn, învelitoare din tablă; edificată 

în anul 1900; 

Nr. cadastral 110508 – C22 – Crematoriu; parter; suprafaţa construită la sol/desfășurată:  

35 mp; edificată din beton armat, zidărie din cărămidă, planşeu de beton armat; edificată în 

anul 1975; 

Nr. cadastral 110508 – C25 – Morgă; parter; suprafaţa construită la sol/desfășurată: 45 mp; 

structură din zidărie, acoperiş tip şarpantă din lemn, învelitoare din tablă; edificată în anul 

1910; 

Nr. cadastral 110508 – C26 – Laborator microbiologie moleculară; demisol, parter; 

suprafaţa construită la sol: 1.384 mp; suprafață construită desfășurată: 2.768 mp; structură 

din beton armat, zidărie din cărămidă, acoperiş tip şarpantă din lemn, învelitoare din tablă; 

edificată în anul 2020; 

Nr. cadastral 110508 – C27 – Centrală termică; parter; suprafaţa construită la 

sol/desfășurată: 41 mp; structură din beton armat, zidărie din cărămidă, acoperiş tip 

şarpantă din lemn, învelitoare din tablă; edificată în anul 2020”; 

- coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002”;  

- coloana 5 va avea următorul cuprins:„30.455,296 mii lei din care 6.857,529 mii lei - teren"; 
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- coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 867/16.08.2002; 

Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 111/26.05.2017; Procesul-verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor nr. 12919/08.12.2020; Certificatul de atestare a edificării construcției 

nr.1417/10.12.2020; CF nr. 110508 Galați”; 

 

La poziția 39: 

- coloana 2 va avea următorul cuprins: „Sediu administrativ – Consiliul Județean Galați” 

- coloana 3 va avea următorul cuprins: 

„Str. Radu Negru nr. 1B, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi;  

Suprafață teren 5.540 mp, nr. cadastral 123880, intravilan, împrejmuit, având ca vecinătăți: 

la nord - Str. Radu Negru, la sud – Spitalul de Pneumoftiziologie Galați și UM, la vest – 

Școală generală, la est – Grup școlar Radu Negru; categoria de folosință: curți construcții – 

5.007 mp și drum – 533 mp, pe care sunt edificate construcții administrative și social 

culturale și construcții anexă: 

Nr. cadastral 123880 – C1 - Clădire administrativă; subsol, parter, 2 etaje; suprafață 

construită la sol: 716 mp; suprafață construită desfășurată: 2.203 mp; construită din 

structură de beton armat și zidărie, planşee din beton armat, izolație din carton bituminat; 

edificată în anul 1968; 

Nr. cadastral 123880 – C2 - Anexă; subsol, parter; suprafață construită la sol: 430 mp; 

suprafață construită desfășurată: 526 mp; construită din structură de beton armat și zidărie, 

planşee din beton armat, izolație din carton bituminat; edificată în anul 1968”; 

- coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.856,70 mii lei din care 871,20 mii lei – teren”. 

 

La poziția 249: 

- coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2"; 

- coloana 2 va avea următorul cuprins: „Unitatea medico-socială Gănești”; 

- coloana 3 va avea următorul cuprins: 

„localitatea Gănești, Cvartal 22, P 278/2, 279/1, 280, 286, 287, 288, 289, 290, 291/1, 291/2, 

298, 299, 300, 301, 302, 304, 304/2, 305, 306/2, 309/1, comuna Cavadinești, judeţul Galaţi;  

Suprafață teren 51.710 mp, nr. cadastral 102658, intravilan, împrejmuit cu gard beton pe 

laturile 15-17-19-22, gard de plasă pe laturile 22-26 și nematerializat  pe laturile 1-15, 26-1,  

având ca vecinătăți: la nord – drum comunal DC 36, la vest – proprietate privată, la est – 

proprietate privată, la sud – proprietate privată; categoria de folosință: arabil – 13.805 mp, 

pădure – 9.695 mp, livadă – 5.251 mp, vie – 406 mp, pășune – 2.554 mp, curți construcții – 

19.999 mp, pe care sunt edificate construcții administrative și social culturale, construcții 

industriale și edilitare și construcții anexă:  

Nr. cadastral 102658 – C1 – Casă portar; parter, pod; suprafață construită la 

sol/desfășurată: 28 mp; construită din stuctură de beton și zidărie; acoperiș tip șarpantă 

lemn, învelitoare din tablă zincată; edificată în anul 1969;  

Nr. cadastral 102658 – C2 – Locuință medic; parter, pod; suprafaţă construită la 

sol/desfășurată: 132 mp; construită din structură de beton şi zidărie; acoperiș tip șarpantă 

lemn, învelitoare din tablă zincată; edificată în anul 1978; 

Nr. cadastral 102658 – C3 – Pavilion 2; subsol parțial, parter, etaj parțial, pod; suprafaţă 

construită la sol: 363 mp; suprafață construită desfășurată: 694 mp; construită din structură 

de beton şi zidărie; acoperiș tip șarpantă lemn, învelitoare din tablă zincată; edificată în anul 

1910; 

Nr. cadastral 102658 – C4 – Pavilion central – subsol parțial, parter, etaj parțial, pod; 

suprafaţă construită la sol: 932 mp; suprafață construită desfășurată: 1.032 mp;  construită 
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din structură de beton şi zidărie; acoperiș tip șarpantă lemn cu învelitoare din tablă zincată; 

edificată în anul 1910; 

Nr. cadastral 102658 – C5 – Magazie alimente; parter, pod; suprafață construită la 

sol/desfășurată: 60 mp; construită din structură de beton şi zidărie; acoperiș tip șarpantă 

lemn, învelitoare din tablă zincată; edificată în anul 1968; 

Nr. cadastral 102658 – C6 -Morga; parter, pod; suprafață construită la sol/desfășurată:      

21 mp; construită din structură de beton şi zidărie; acoperiș tip șarpantă lemn, învelitoare 

din tablă zincată; edificată în anul 1988; 

Nr. cadastral 102658 – C7 – Magazie lemne; parter; suprafaţa construită la sol/desfășurată: 

40 mp; construită din paiantă; acoperiș tip șarpantă lemn, învelitoare din tablă zincată; 

edificată în anul 1910;  

Nr. cadastral 102658 – C8 – Grajd animale; parter, pod; suprafaţa construită la 

sol/desfășurată: 159 mp; construită din paiantă; acoperiș tip șarpantă lemn, învelitoare din 

tablă zincată; edificată în anul 1910;  

Nr. cadastral 102658 – C9 – Depozit carburanți; parter, pod; suprafaţa construită la 

sol/desfășurată: 19 mp; construită din structură de beton şi zidărie; acoperiș tip șarpantă 

lemn, învelitoare din tablă zincată; edificată în anul 1970; 

Nr. cadastral 102658 – C10 – Garaj auto; parter, pod; suprafaţa construită la 

sol/desfășurată: 151 mp; construită din structură de beton şi zidărie; acoperiș tip șarpantă 

lemn, învelitoare din tablă zincată; edificată în anul 1957; 

Nr. cadastral 102658 – C11 – Spălătorie; parter, pod; suprafaţa construită la 

sol/desfășurată: 256 mp; construită din structură de beton şi zidărie; acoperiș tip șarpantă 

lemn, învelitoare din tablă zincată; edificată în anul 1910; 

Nr. cadastral 102658 – C12 – Pavilion 1; parter, pod; suprafaţa construită la 

sol/desfășurată: 157 mp; construită din structură de beton şi zidărie; acoperiș tip șarpantă 

lemn, învelitoare din tablă zincată; edificată în anul 1910; 

Nr. cadastral 102658 – C13 – Stație clorinare; parter; suprafaţa construită la 

sol/desfășurată: 24 mp; construită din structură de beton şi zidărie; acoperiș tip șarpantă 

lemn, învelitoare din tablă zincată; edificată în anul 1978; 

Nr. cadastral 102658 – C14 – Birouri; parter, pod; suprafaţa construită la sol/desfășurată:  

70 mp; construită din structură de beton şi zidărie; acoperiș tip șarpantă lemn, învelitoare 

din tablă zincată; edificată în anul 1969; 

Nr. cadastral 102658 – C15 Casa de apă; parter; suprafaţa construită la sol/desfășurată:   

11 mp; construită din structură de beton şi zidărie; acoperiș tip șarpantă lemn, învelitoare 

din tablă zincată; edificată în anul 1976; 

Nr. cadastral 102658 – C20 – Pavilion 3; demisol, parter, etaj 1 parțial, etaj 2 parțial; 

suprafaţa construită  la sol: 1.024 mp; suprafață construită desfășurată: 3.607 mp; 

construită din structură de beton armat şi zidărie; acoperiș tip șarpantă lemn, învelitoare din 

tablă tip țiglă; edificată în anul 2020; 

Nr. cadastral 102658 – C21 – Stație pompe; parter; suprafaţa construită la sol/desfășurată: 

21 mp; construită din structură de beton şi zidărie; planșeu beton, izolație din carton 

bituminat; edificată în anul 2020; 

Nr. cadastral 102658 – C22 – Rezervor incendiu; parter; suprafaţa construită la 

sol/desfășurată: 39 mp; construită din structură de metal; edificată în anul 2020.”; 

- coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002”;  

- coloana 5 va avea următorul cuprins: 18.419,075 mii lei din care 494,582 mii lei - teren"; 

- coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 867/16.08.2002; 

Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 385/14.11.2003; Hotărârea Consiliului Județean 

Galați nr. 699/26.10.2011; Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor                     
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nr. 10441/01.10.2020; Certificatul de atestare a edificării nr. 6105/10.12.2020; CF nr. 

102658 Cavadinești.” 

 

La poziția 252: 

- coloana 2 va avea următorul cuprins: „Sediu administrativ – Consiliul Județean Galați”; 

- coloana 3 va avea următorul cuprins:  

„Str. Eroilor nr. 13 A, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi;  

Suprafață teren 897 mp, nr. cadastral 104400, intravilan, neîmprejmuit, cu limite 

materializate între punctele 1-2-3-4-5 și punctele 7-8-9-10 prin perete de construcție, între 

punctele 10-1 prin gard de beton și perete de construcție, iar între punctele 5-6-7 

nematerializate, având ca vecinătăți: la est – proprietate particulară, la nord – Str. Eroilor, la 

vest – proprietate particulară, la sud – proprietate particulară;  

categoria de folosință: curți construcții, pe care este edificată construcția administrativă și 

social culturală:  

Nr. cadastral 104400 – C1 – clădire monument istoric cu destinația Sediu administrativ; 

demisol, parter; suprafață construită la sol: 251 mp; suprafață construită desfășurată: 331 

mp; construcție din cărămidă și cadre de beton armat; acoperiș tip șarpantă din lemn, 

învelitoare din carton bituminat; edificată în anul 1900”; 

- coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.376,182 mii lei din care 1.357,478 mii lei – teren”. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va publica pe pagina de internet a Consiliului Județean 

Galați, precum și în Monitorul Oficial al județului Galați. 
 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
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