
 

HOTĂRÂREA NR. 435 

din 20 decembrie 2022 
 

privind: aprobarea dezlipirii în două loturi distincte a imobilului (teren) înscris în            
CF nr. 110818 Tulucești, nr. cadastral 110818 
Iniţiator: Costel Fotea - Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 14162/14.12.2022 

 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 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 adresa Agenției Naționale pentru Arii Protejate nr. 614/ST 
GL/28.11.2022; 

Având în vedere prevederile art. 879 alin (2) și (5), art. 880 alin. (1), din Legea nr. 
287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi 
publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 132 alin. (1) 
și art. 135 alin. (1) lit. a) din anexa la Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenției 
Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare, 
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) şi lit. f) 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 dezlipirea imobilului (teren) înscris în CF nr. 110818 Tulucești,              
nr. cadastral 110818, în suprafață măsurată de 338.075 mp, aflat în domeniul public al Județului 
Galați, situat în comuna Tulucești, tarla 46, parcela 692/15, în două loturi distincte, după cum 
urmează: 

Lot 1 - Imobil (teren) cu nr. cadastral nou 114999, în suprafață de 337.933 mp – domeniul 
public; 
Lot 2 - Imobil (teren) cu nr. cadastral nou 115000, în suprafață de 142 mp – domeniul 
public. 

(2) Loturile prevăzute la alin. (1) se identifică conform Anexei, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Galați sau delegatul desemnat de 
acesta să semneze actul autentic de dezlipire și orice alte documente privind operațiunea de 
dezlipire a imobilului prevăzut la art. 1.  

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

 
Contrasemnează pentru legalitate                                                                                               

        Secretarul General al Judeţului                                                                            Director executiv, 
                        Ionel Coca Marin POPESCU 

                                                                                                                                                                    
Șef serviciu,                        
Eugenia PUFU 
 
Dică Marian                                                                                                                                                                     
14.12.2022 
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ANEXĂ 
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