
 

 

HOTĂRÂREA NR. 360 

din 31 octombrie 2022 
 

privind: solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Berești Meria de trecere a unui bun 
imobil (teren) din domeniul public al UAT Berești Meria și administrarea Consiliului Local 
al UAT Berești Meria în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului 
Județean Galați 

Iniţiator: Costel Fotea - Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12670 /27.10.2022 

 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 Comisiilor de specialitate nr. 1 pentru buget – 

finanţe, strategii, studii şi prognoză economico – socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, județeană, regională și 
europeană 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 art. 294 alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr. 
57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), lit. c) şi lit. e) din Ordonanța de 
Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1), 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 UAT Berești Meria pentru 
trecerea unui bun imobil (teren) din domeniul public al UAT Berești Meria și administrarea 
Consiliului Local al UAT Berești Meria în domeniul public al Judeţului Galaţi și administrarea 
Consiliului Județean Galați.  

(2) Se declară de interes public județean imobilul (teren) prevăzut la alin. (1). 
(3) Datele de identificare ale bunului imobil sunt precizate în anexa ce face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 
Art.2. Predarea-preluarea bunului imobil (teren) se va face pe bază de proces verbal, în 

termen de 15 zile de la data adoptării Hotărârii Consiliului Local al UAT Berești Meria de 
aprobare a solicitării Consiliului Județean Galați. 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Local al UAT Berești Meria. 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 

Contrasemnează pentru legalitate                                                                                               
        Secretarul General al Judeţului                                                            
                        Ionel Coca 

                             
                                                                                                                                      

 
Șef serviciu,              Director executiv adjunct, 
Nedelcu Costel                     Sorin HĂLĂȘAG 
Marcu Mihai/24.10.2022/1 ex. 
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ANEXĂ 

 
 
 
 

Datele  de identificare 
 
 
 
 
 
 
 

ale bunului imobil (teren în suprafață de 5.119 mp) pentru care se solicită trecerea din domeniul 
public al UAT Berești Meria și administrarea Consiliului Local al UAT Berești Meria în domeniul 

public al Judeţului Galaţi și administrarea Consiliului Județean Galați 
   
- Imobil (teren), în suprafaţă de 5.119 mp, situat în extravilanul UAT Berești Meria, județul 

Galați, tarla 26 , parcela 319 , nr. cadastral 105974 
 
 
 

 
  
  


